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Sammanfattning

Programmets huvuddrag

SKBs kan två delar behöver utvecklas parallellt.program Denses som som ena
omfattar åtgärder SKB kan genomföra inom sina befogenheter, den andrasom egna
omfattar åtgärder fordrar medgivanden utomstående för kunnasom parter attav
drivas vidare.

denI första delen ingår forskning, utredningar, analyser slutförvarets funktionav
och säkerhet, konstruktion, tillverkning och provning komponenter samtav
projektering anläggningar. FUD-Program 95 visar värdefulla framsteg iav sådana
arbeten. Den andra delen omfattar lokalisering de planerade anläggningarna ochav
de undersökningar måste föregå ansökningar tillstånd bygga dessasom attom
anläggningar. I denna del har SKB inte gjort motsvarande framsteg.programmetav

Det kan finnas orsaker till SKBs svårigheter i lokaliseringsarbetet SKB intesom
kan påverka. Oklarheter i vetofrågan kan dessa. KASAM diskuterarvara en av
vetofrågan i avsnitt 3.1. KASAM samtidigt möjligheter för SKB ökaser att
förtroendet för det arbetet och sin tekniska lösning slutförvaringen.egna av
KASAM diskuterar några sådana möjligheter i de olika kapitlen i yttrandet.

Strålskyddsprinciper och säkerhetsanalysl

värdering säkerheten hos kämtekniska anläggningar säkerhetsanalysenav utgör en
central del. Resultaten säkerhetsanalys jämförs med grundläggande principerav en
för strålskydd Ävenstrålskyddsnormer. dessa principer fastläggsom av
myndigheterna i enlighet med internationella och nordiska rekommendationer
behövs fortsatt diskussion deras praktiska tillämpning.en KASAM detom ser som

Å viktigt SKB fortlöpande redovisaratt hur principerna kan tillämpas, denäven om
detaljerade genomgången kan ske först i sambandg med tillståndsansökan.

Systemfrågan
y

Enligt regeringsbeslut 1995-05-18 skall SKB inför ansökan om
inkapslingsanläggningen redovisa samlad säkerhetsanalys för helaen
slutförvarssystemet. dettaKASAM viktigt krav, inte minstett gäller detanser vara
hur risker förknippade med enskilda delar kan jämföras ochsystemet avvägasav
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och vilka bindningar till det övriga enskildasker beslut,systemet som genom som
exempelvis hur val kapselutförande ställer krav på djupförvaret.av

framgårDet inte 95FUD hur SKB regeringens krav.att motav avser svara
SKBs mall för säkerhetsanalyser SR 95 handlar exempelvis bara slutförvaret,om
inte inkapslingsanläggningen, inte heller Som framgår undertransporterna.om om
rubriken Lokalisering KASAM SKB bör lämna in ansökanattmenar en om
detaljundersökningen samtidigt med eller före ansökan inkapslingsanläggningen.om
KASAM detta inte får medföra SKB medpoängterar redovisa hurväntaratt att att
den samlade säkerhets-analysen skall Det i stället angeläget dettagöras. är görsatt
med det Det blir då i första hand fråga redovisa metodik för hursnaraste. attom
principer för säkerhet strålskyddoch kan tillämpas hela så olikasystemet att

risker kan jämföras och varandra. KASAM dettyper vägas motav anser vara
mycket viktigt denna samlade redovisning kommer fram och den granskasatt att av
myndigheterna. dåDen kommer grund för fortsattaatt programmetsge en
utfornming.

Transparens och förståelighet

Säkerhetsanalysen måste utvecklas för ökad och förståelighet. KASAMtransparens
vill särskilt visa på två kan bidra till detta:vägar som

Det behövs systematiskt genomförd redovisning fakta,0 en av
expertbedönmingar och värderingar. De introduceras i analysen främstsenare

valet scenarier.genom av
Säkerhetsanalysen mycket komplicerad, ofta det några fåär0 synes vara men
grundläggande fysikaliska och kemiska principer resultaten,styr t.ex.som
löslighetsbegränsningar och utspädning. systematisktEn genomförd
redovisning hur resultaten från säkerhetsanalys beror sådana faktorerav en av
borde kunna öka möjligheterna kommunicera resultaten till andraavsevärt att
än experter.

Det enligt KASAM, viktigt arbetet med välja scenarierär, prioriteras iatt att
Scenarier väljaskan platserna för inkapslingsanläggningenävenprogrammet. om

och slutförvaret inte fastställda. Scenarieanalysema förkan slutförvarets delännu är
bidra till underlaget för utforrrmingen och lokaliseringen.

Frågor säkerhetsanalys behandlas i övrigt också under rubrikenom
"Lokalisering".



Lokalisering

Kommuners och regeringensveto vetoventil

För de kommuner frivillig grund deltar i ellersom nu deltaöverväger iatt
förstudier för djupförvar vetofråganett är viktig. Frågeställningen gäller hur
förstudiema relateras till regeringens möjlighet använda den s.k.att vetoventilen,
d.v.s. regeringens tillståndrätt kommunaltatt trots ettge veto.

KASAM har i avsnitt 3.1 sökt utreda vad gäller beträffande kommunerssom
och regeringensvetorätt möjligheter använda vetoventilen,att särskilt med avseende

på val plats för detaljundersökning. Det finns,av KASAM, osäkerhet ianser en
denna fråga bedöms ha inverkan på kommunalastorsom beslut och därförsom
motverkar strävandena finna lämplig platsatt för djupförvar.en ett

KASAM övervägande skälatt talar förmenar vetoventilen skall behållas.att
Rådande osäkerhet dockgör KASAM rekommenderaratt regeringen klarläggeratt
sin under vilka omständigheter den kansyn användas. Detta viktigär en
förutsättning för tydlig beslutsprocess.en

Beslutsprocessen tidplan och samordning-

KASAM har i sitt yttrande FUDöver 92 betonat vikten beslutsprocessen blirattav
ochöppen tydlig och uppfattasäven så allmänheten. I regeringens beslut efterav

granskningen FUD 92 klargjordes delar beslutsprocessenav rörav som
tillståndsprövningen. Bland framkom prövningannat enligtatt naturresurslagen och
kämtekniklagen skall ske samtidigt. Enligt KASAM kvarstår dock fortfarande
oklarheter i beslutsprocessen och systemfrågomas hantering.

Av SKBs tidplan framgår ansökaatt tillstånd föratt lokaliseringman avser om
och byggnad inkapslingsstation omkring årsskiftet 1997av en 98, medan inteman-

ansöka lokaliseringatt och detaljundersökningaravser om djupförvar förränettav
omkring år 2002. SKB hanterar slutförvarssystemets huvuddelar inkapsling,tre
djupförvar och transportsystem i separeradestort och diskussionensett kring
systemfrågoma begränsad.är

Vid ansökan lokalisering och uppförandeen inkapslingsstationom kommerav en
inte platsundersökningama avslutade, enligtatt SKBs plan. KASAM därförvara ser
svårigheter få till stånd komplettatt beslutsunderlagett till denna tidpmikt. Det
gäller i första hand två brister kan minska trovärdigheten:som

En altemativredovisning inkapslingsstationen0 i anslutning till djupförvars-av
platsen kan inte eftersomgöras denna plats inte känd.är
Platsdata från de verkliga kandidatplatsema0 för djupförvar föreligger inte.ett
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KASAM förordar ansökan för lokalisering inkapslingsstationen ochatt av

ansökan för detaljundersökning kandidatplats för djupförvar lämnas inav en
samtidigt. Detta skulle leda till verklighetsförankrad redovisning detäven att en av
tänkta kan ingå i redovisningen.transportsystemet

KASAM samtliga i beslutsprocessen för hela slutförvarssystemetatt stegmenar
måste redovisas samlat så det framgår vilket underlag olikade beslutenatt avses
bli fattade. Den regeringen nyligen utsedde samordnaren kämavfallsområdetav
bör kunna medverka till sådan redovisning fram.att tasen

Platsvalsfaktorer

Lokalisering djupförvar fråga har både vetenskapliga och politiskaärettav en som
aspekter. Man måste finna plats kan tillräcklig säkerhet ochen som ge som ur
geologisk synpunkt kan bedömas bra plats. SKB har angivit antalettsom en
platsvalsfaktorer inom områdena säkerhet, teknik, mark och miljö, samt
sarnhällsaspekter, regeringen i beslut 1995-05-18 har uttalat börsom vara en
utgångspunkt för det fortsatta lokaliseringsarbetet.

Regeringen efterfrågade i sitt beslut också översiktsstudie från SKB. SKB haren
Översiktsstudiepublicerat 95 med allmän information berggrund,svensknu om

enligt IQXSAM behöver kompletteras. KASAM inser svårigheterna med ettsom
successivt och systematiskt för sigplatsvalet enbart grundar påprogram som
geologiska och andra säkerhetsmässiga faktorer. Sålunda kan exempelvis
förstudierna endast mycket begränsad information egenskapernage om

Åslutförvarsdjup inom studerade områden. andra sidan borde studier på nationell
och regional nivå kunna bättre järnförelsematerial vad framgår SKBsänge som av
Översiktsstudie 95.

Platsvalsfaktorema generellt angivna SKB, och det inte alltid klart inomär ärav
vilka intervall de skall ligga för visa plats lämplig. En trovärdigäratt att processen
kräver faktorerna tydligare ocksåvad SKB hittills gjort. SKB måsteänatt anges
klargöra vad förväntar sig faktorerna i olika skeden platsvalet,att vetaman om av
d.v.s. inför val platser för platsundersökningar val föroch platsav av
detaljundersökning. IMSAM saknar också diskussion SKB olikahosen om
huvudaltemativ för lokalisering, fördelar och nackdelar medt.ex.som en
lokalisering i södra respektive Sverige, eller kustnära förvar respektiveett ettnorra
förvar i inlandet.

En precisering de platsvalsfaktorer har betydelse för säkerheten görsav som
rimligen med hjälp säkerhetsanalysen. SR 95I detta skallsägs görasrapporten attav
först i säkerhetsrapporten för inkapslingsanläggningen. Detta KASAMmenar vara
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för för trovärdig platsvalsprocess. innanDet bordesent görasen
platsundersökningama påbörjas.

SKB vidare enligt SR 95 redovisa platsspeciñk analys säkerhetenattavser en av
hos djupförvar den kandidatplats rekommenderas för detaljundersökning.ett som
För jämförelser skall kunna måste dock, uppfattning,enligt KASAMsatt göras
platsspecifika säkerhetsanalyser för båda de platser där platsundersökningargöras
genomförts.

Underlag på lokal och regional nivå

SKB för närvarande iär skede då förstudier genomförts i två kommuner,ett
Storuman och Malå. StorumansI kommun har haft folkomröstningman en som
innebär kommunen inte aktuell för fortsatta studier.är SKB har påbörjatatt nu

Östhammarsförstudier i Nyköpings och kommuner. Vidare överväger
Oskarshamns kommun frågan delta i förstudie.attom en

SKB förstudier skall genomföras i 5-10 kommuner för framatt att taanger
underlag för val platser för platsundersökningar. KASAM konstaterar attav en

pågår kan leda fram till tillräckligt underlag för välja områdenettprocess som att
för platsundersökningar. KASAM finner det också angeläget SKB fortsätter iatt att

nationellt perspektiv beskriva svensk berggrundett i översiktlig och regional skala.
Redovisningen kan successivt fokuseras sådana regioner intresse ochärsom av
därmed bli alltmer detaljerad. Detta arbete viktigt två skäl:är av

De förstudier genomförs behöver in i sammanhang så desättas0 ettsom att
platser väljs har goda geologiska förutsättningar i nationellt perspektiv.som ett
Det inte givetär de inledda förstudiema leder fram till godtagbaraatt0 nu
platser eller tillräckligt urval, varför underlag kanett behövas förstort ett att
identifiera fler lämpliga områden.

KASAM denna del SKBs arbete bör naturligatt fortsättninganser av ses som en
på gjorda översiktsstudier och komplement till förstudiema.ettsom

Miljökonsekvensbeskrivningar

Regeringen tillmäter MKB betydelse och framhåller i beslut 1995-05-18 viktenstor
klara former för MKB-arbetet etableras tidigt.att Länsstyrelserna därav ettges

samordnande ingen ytterligare vägledning beträffande huransvar, men ges man
skall etablera "klara former" för MKB. Inte heller SKBs FUD 95 någonger
vägledning i detta avseende.

KASAM vill liksom tidigare, betona betydelsen MKB-arbetet. Dennu, av
nationelle samordnaren bör kunna bistå i MKB-processen. KASAM vill samtidigt
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betona det de faktiska funktionernaär har betydelse, inte den formellaatt som
ramen.

Frågeställningar slutförvarssystemet mycket komplexa och därför kommerärom
olika intressenter behöva bygga kunskap inför de beslut måste fattas.att upp som
KASAM föreslår systematiskt läggs för detta, vilket bör kunnaatt ett program upp
ligga inom den nationelle samordnarens uppdrag. Detta kan genomföras parallellt

SKBsmed utredningar skall leda fram till MKB-dokument och ansökan. Medsom
sådan ordning kan i olika former bearbeta särskilda frågorparternaen som

bedömts speciellt viktiga och svåra. Detta bör kunna bidra till effektiv kimskaps-en
uppbyggnad inom exempelvis berörda kommuner. Det måste syftetpoängteras äratt

förbereda beslutsprocessen, inte påbörjaatt den bedömningaratt göraattgenom
slutförvaring på viss plats blir säker.t.ex. om en

Tillverkade barriärer

SKB har ändrat kapselkonstruktionen i någon ingåendetre steg utan mer
redovisning motiven för ändringarna. Bränslekapseln ärav en
förstagångskonstruktion och samtidigt de allra viktigasteen av

Ävenspridningsbarriärema. många aspekter kapselns egenskaper harom av nu
studerats SKB, så rekommenderar KASAM SKB utnyttjar hela den tidsramattav

finns för utveckling och studier, och inte låser sig tillenbart alternativ.ettsom
KASAM bedömer det viktigt SKB skapar tilltro till den slutligt valdaatt attsom

konstruktionen resultat mognadsprocess drivitsär har tillräckligtett av en som
långt. Därför bör SKB utförligt redovisa utvecklingsgången för kapseln, för- och
nackdelar med studerade alternativ och motiven till SKB den slutligaatt anser
konstruktionen för beslut byggande inkapslingsanläggningen ochmogen nog om av
tillverkning kapslar.av

KASAM det värdefullt SKB inrättar pilotverkstad för medattser som en prov
förslutning och kontroll fullstora kapslar. Denna kommer bli värdeatt stortav av

det gäller fokuseranär den verifierande forskningen de specifikaatt
egenskaperna hos tillverkade kapslar. Detta möjliggör också forskaresvenska iatt

utsträckning förstörre närvarande kan komma in forskningän rörsom
tillverkningsfrågor, vilket angeläget för höga kompetens skall kunnaär att samma
byggas egenskapssidan.upp som

KASAM rekommenderar SKB utnyttjar den produktionskapacitet måsteatt som
byggas hos underleverantörer och den pilotanläggningen tillutgörupp resurs som

producera förhållandevis antal provkapslar. Detta skulleatt ett stort stortvara av
värde det gäller belysa variationsområdennär för kapselegenskapema ochatt
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utvecklingen kontrollmetoder. En omfattande pilottillverkning kapslar skulleav av
medge omfattande Äspölaboratorietprovdeponering inaktiva kapslar imeren änav
vad SKB hittills aviserat.

Stödjande F oU

Allmärma synpunkter

SKBs har successivt ändrat karaktär från forskning till genomförande iprogram
projektform. Samtidigt finns fortsatt behov stödjande FoU. Det viktigtär ytterstav
för trovärdigheten SKBs forskning underställsatt grad vetenskapligsamma av
granskning sker inom universitets- och högskolevärlden. Detta kan intesom göras
enbart SKBs normala internationella kontakter i samarbetsprojektgenom och
internationella organisationer. SKB har samlat mängd värdefull kunskap i sinaen

För öka tillgänglighetenrapporter. bör SKBatt i ökande omfattning låta publicera
sina forskningsresultat också i vetenskapliga publikationer.

Ett kritiskt i SKBs verksamhet forskningsresultatmoment är överförsnär till
SKBs projektarbete, särskilt faktorer kannär ha negativ inverkan på säkerhetensom
avförs betydelselösa. KASAM vill här peka bakteriers inverkan påsom koppars
korrosion exempel på område därett kunskaperett behövs innan SKBsom mera
kan avskriva påverkan försumbar.som

Oberoende hur mycket forskning kommer det alltidgörs kvarståav som att
osäkerheter. Det gäller till exempel den hydrologiska beskrivningen, olikadär
modeller möjliga. KASAMär SKB behöver utveckla sin på hur sådanaattanser syn
grundläggande osäkerheter skall hanteras.

Äspölaboratoriet

KASAM rekommenderar SKB öka satsningen provdeponeringatt inaktivaav
Äspölaboratoriet.kapslar i Tekniken för tillverkning och kontroll de tillverkadeav

barriärema behöver verifieras liksom deponeringstekniken. Samfunktionen mellan
kapseln och bufferten behöver studeras och analyseras. SKB har hittills endast
kunnat beskriva det planerade slutförvaret med skisser och beräkningsresultat. En
betydligt omfattande provdeponering den med fyra kapslarän SKBmer som
planerat bör både bidra till eventuella brister i tekniken avslöjas på tidigtatt ett
stadium och till utomstående får ökat förtroende föratt och möjlighet till insyn i
SKBs arbeten med slutförvaringen.



EU

Inom EU pågår omfattande forskningsprogram Nuclear Fission Safetyett som
innehåller betydande del forskning inom kämavfallsområdet. Det nuvarandeen

pågår under perioden 1994-98, varefter forskningsprogramprogrammet ett nytt
förutsätts komma till stånd.

Sverige bidrar medlem i EU till finansiera denna forskning, resultatattsom vars
kommer påverka förutsättningarna för SKBs SKBsI FUD 95att utvecklasprogram.
ingen strategi för hur EUs forskning skall utnyttjas bästa svensktsätt ettur
perspektiv. Det gäller bl.a. sig i utformningen föratt programmetnu engagera av

fyraårsperiod. minstnästa Inte det, enligt KASAMs uppfattning,är viktigt ocksåatt
EUs inom kämavfallsområdet för insatser avseendeutrymmeprogram ger
miljökonsekvensbeskrivningar och allmänhetens inflytande.

KASAMs rekommendationer

Sammanfattningsvis rekommenderar KASAM SKBatt

fortlöpande redovisar hur principerna för strålskydd bli tillämpade;0 avses

fram samlad säkerhetsredovisning för helasnarast tar0 systemet;en

utvecklar säkerhetsanalysen för ökad förståelighetoch och medtransparens0 en
systematiskt genomförd redovisning fakta, expertbedömningar ochav
värderingar;

preciserar sina platsvalsfaktorer och hur de kan användas i olika skeden0 av
lokaliseringsarbetet;

genomför översiktsstudier på regional nivå för tydligare stöd för valet0 att ge
förstudiekommuner;av

modifierar sin tidplan så ansökan för lokalisering och uppförandeatt0 av en
inkapslingsstation och detaljundersökning kandidatplats för djupförvaretav en
sker samtidigt;

ökar den inomvetenskapliga granskningen sitt forsknings- och0 av
utredningsarbete.
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KASAM rekommenderar vidare regeringenatt

skyndsamt klarlägger under vilka omständigheter vetoventilen kan användas;0

betydelsenpoängterar SKB, myndigheter och forskningsvensk i övrigtatt0 av
aktivt deltar i EUs arbeten på kämavfallsområdet och Sverige medverkaratt
till demokrati- och medinflytandefrågor miljökonsekvensbeskrivningaratt samt
aktualiseras inom dessa arbeten.

Slutligen rekommenderar KASAM den nyligen utsedde samordnarenatt
kämavfallsområdet organiserar systematiskt upplagt förett förberedaattprogram
de medverkande i MKB-processen inför granskning ansökningar och MKB-av
dokument.





Programmets1. Inledning. huvuddrag

Bakgrund

I sin redovisning sitt forskningsprogram 1992 anmäldeav SKB omfattande och
betydelsefulla förändringar i sin planering det fortsatta arbetet med slutförvaringav

det använda kämbränslet. Samtidigtav framlade SKB konkreta tidplaner för
uppförande inkapslingsstation, för lokaliseringav en slutförvaret och förav en
första slutförvaringen.etapp Denna konkretiseradeav inriktningmer av

uttrycktes ocksåprogrammet i dess titel FUD-Program 92, Program förnya
forskning, utveckling och demonstration. Tidplanen innehöll tidpunkter för
bindande ställningstaganden och för tillståndsprövningar inkapslingsstationen ochav
detaljundersökningen för lokaliseringen slutförvaret. Enligt KASAMsav
bedömning tidplanen orealistisk vad gällde denvar sexårsperioden.närmaste De
arbeten återstod innan SKB kunde lägga framsom tillräckliga beslutsunderlag var
så omfattande och tidskrävande de aviserade beslutstidpunktemaatt knappast skulle
kunna infalla under den sexårsperiod omfattade.programmetsom

KASAMs överväganden

FUD-Program 95 har i högreännu grad FUD-Programän 92 karaktären ettav
konkret handlingsprogram med avgränsade projekt inom olika ämnesområden som

samordnadeär inom tidplan. Programmets tvåen gemensam huvudmålnärmaste är
bygga inkapslingsanläggningatt och genomföraen detaljundersökning fören ett

djupförvar. SKB har lagt in byggstarten för inkapslingsanläggningen just före
sekelskiftet och detaljundersökningenstarten årav ett Men SKBpar senare.
konstaterar också beslutet inkapslingsanläggningenatt kopplat tillär beslutetom om
lokaliseringen djupförvaret, där tillstånd till detaljundersökningenav den kritiskaär
punkten. I och med den kopplingen kommer dessa beslut kunna tidigastatt tas mot
slutet eller efter utgången den sexårigaav programperiod FUD-Programav 95som
skall täcka.

SKBs kan två delar behöverprogram utvecklasses som parallellt. Densom ena
omfattar åtgärder SKB kan genomföra inom sinasom befogenheter, den andraegna
omfattar åtgärder fordrar medgivanden utomståendesom för kunnaav parter att
drivas vidare.
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Åtgärder forskning,genomföra kraftSKB kan utgörs avav egensom

iprovning komponenter slutförvaret,konstruktion, tillverkning ochutredningar, av
funktionanalyser anläggningamas ochanläggningar ochprojektering avav

inomåtgärder viktiga det gäller få detsäkerhet. Dessa är när att acceptans
fackmyndighetema för SKBs lösningarteknisk/vetenskapliga samhället och hos av

SKBTidsåtgången för sådana arbeten kan uppskattaslutförvaringsproblemen.
tämligen väl.

i detta95 redovisar värdefulla framsteg arbeten slag.FUD-Program av
för förslutningprovtillverkats och pilotverkstad ochBränslekapslar har en

kontrakterad. Verksamheten vidprovning kapslaroförstörande ärav
Äspölaboratoriet produktiv.är

åtgärder omfattar lokaliseringen de planerade anläggning-Den andra typen avav
föregå ansökningar tillståndundersökningar måste byggaoch de attomsomarna

framsteg.anläggningar. Arbetet med inkapslingsanläggningen har gjort Ettdessa
lokaliseringen denna. ArbetetMKB-forum har etablerats för meds.k. av

inte gjort framsteg.slutförvaret har däremot motsvarande Enlokaliseringen av
SKB sitt 92 visar detta.återblick på de år gått sedan skrev FUD-Program Densom

djupförvarverksamheten för lokalisering och uppförande fördå planerade ettav
figurendemonstrationsdeponering under åren 1993-98 åskådliggjordes i 9-7 i

Enligt denna skulle förstudier genomföras och avslutas under 1993.programmet.
platsundersökningar genomförasskulle kandidatplatser väljas och underDärefter

så ansökan tillstånd för detaljundersökning kunde inlämnasåren 1994-96, att en om
1996 fått fram tillräckligtårsskiftet 1996/97. SKB har i juni inte underlagvid ännu

välja kandidatplatser.för det första steget att
förstudier samverkan med kommuner i två fall, StorumanSKB har genomfört i

efter folkomröstning avböjt fortsättningMalå. Storumans kommun haroch en
Överkalixmed platsundersökningar. och Tranemo kommuner har varitförstudiema

förstudie. SKB sigtillfrågade önskat medverka i har tilläven vänt ettmen en
ÖsthammarOskarshanm,kärnkraftskommuner Nyköping, Varberg och ochantal

skall förstudier i dessa. Förstudier har därefter iföreslagit göra startatsatt man
Östhammars Oskarshamns inomoch kommuner. kommun kommer kortNyköpings

till förslaget medan harhur skall ställa sig Varberg avböjtbeslutaatt man
medverkan.

finnas orsaker till negativ inställning till förstudier SKB inte kankanDet en som
förpåverka, KASAM också sakförhållanden SKB ochärsom ogynnsammamen ser

slutförvaringenSKB kan påverka. Sålunda kan många uppfatta det användasom av
riskfylld verksamhet. SKB har utarbetat metod förkämbränslet som en en

kan inte den i form ritningarslutförvaringen visa ochsätt änannatmen upp av
SKB kan inte hänvisa till någon förebild i något land där denberäkningar. annat
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intresserade kan slutförvar för kämbränsleett använt i drift. SKB skallse alltså

något ingengöra gjort förut. Många har erfarenhetersom eller kännedomannan av
brister visat sig tekniknär ochom materialsom inomanvänts,ny t.o.m.nya

områden har gammal hävd byggnadsbranschen. SKB,som har levt sig isom som
problemen och deras lösningar under många år, kan känna stark övertygelse atten

sådan jämförelse oberättigad.är Det förklarligten är den inte har SKBssom
förtrogenhet med problemen kan känna inför slutförvaring kämbränsle i denoro av

hemtrakten.egen
Situationen förbättras inte SKBs koncentrerasatt så snabbt på tvåav program

platser och sedan på dessa. Efter mindre antal förstudierett planerar SKBen av iatt
nästa platsundersökningargörasteg två ställen. Om någon platsundersök-av
ningama, eller båda, tillfredsställande resultat kommer SKB ansökager att om
tillstånd för detaljundersökning platserna. En platsundersökningen kanen av
därmed uppfattas så den med 50 %att sannolikhet följs ansökanav en om
detaljundersökning och därmed potentiellt ansökan slutförvar platsen.av en om
Härtill kommer vissa oklarheter kriterier för val platserom samtav om
regeringens möjligheter använda den s.k.att vetoventilen kommun imot en
samband med SKB begär tillstånd föratt detaljundersökning. Så länge dessaen
oklarheter kvarstår, kan det bli svårt för SKB skaffa det underlag ochatt den
kunskap behövs för lokaliseringen de planeradesom anläggningarna. KASAMav
diskuterar lokaliseringsfrågoma, bl.a. vetofrågans koppling till SKBs behov av
kunskapsinhämtning platsundersökningar, i kapitelgenom

Mot denna bakgrund KASAM motiv och möjligheter för SKBser kompletteraatt
och delvis sittompröva med målsättningen öka förtroendetprogram för SKBsatt
arbetssätt och tekniska metod slutförvara detatt använda kämbränslet. KASAM
återkommer till detta i de följande kapitlen.





Strålskyddsprincilper2. och säkerhets-
analys

Bakgrund

SKB redovisade serie säkerhetsanalyser KBS-koncepteten för slutförvaringav
under perioden 1978-84. Berggrunden beskrevs summariskt med underlag från
ytbaserade undersökningar några s.k. referensplatser. Analysernaav granskades i
samband med ansökningar tillföraatt kämbränsleatt till kärnkraftaggregatnya
prövades. Den slutsats regeringen drog blev slutförvarsom KBS-typatt ett skulleav
kunna byggas i svensk berggrund så det uppfyllde gällandeatt krav på strålskydd
och säkerhet, detta inte innebaratt KBS-förvaretsmen att säkerhet därmed var
bevisad gång för alla eller KBS-koncepteten fastställdesatt underlag försom
utfommingen slutförvar.ettav

Efter 1984 förutsåg SKB inte något krav redovisning fullständigav en
säkerhetsanalys förrän vid ansökan tillstånd lokalisera ochatt byggaom en
inkapslingsanläggning och slutförvar. Tidsfristenett användes för fortsatt
utveckling kunskapsunderlaget för slutförvaringenav och metoder och modellerav
för analys säkerheten. Detta arbete redovisadesav i säkerhetsanalys, SKB 91,en ny
uppdaterad med avseende på dataunderlag och beräkningsmodeller och med
Finnsjöområdet i Uppland exempel på lokalisering.som Den slutsats SKB drogen

SKB 91 uttrycktes i FUD-Program 92av så "bergets viktigasteatt säkerhetsmässiga
funktion för djupförvarett säkraär långsiktigtatt stabila förhållanden för de
tekniska barriärema. SKBs geovetenskapliga forskning och säkerhetsanalysen SKB
91, visar berget på mångaatt ställen i delar landetstora uppfyller dennaav
säkerhetsmässiga funktion" FUD-Program 92, sid 66. Dessa slutsatser kritiserades,
bl. KASAM, i gransk-ningsutlåtandena. av FUD-Programöver 92 därför deatt
beräkningsförutsättningar i SKB 9l-arbetetanvänts inte medgavsom så långtgående
slutsatser.

KASAMs överväganden

SKBs redovisning

SKB kortfattad,gör summarisk genomgången strålskyddsprinciper förav
slutförvaringen i FUD-95. Andra dokument, SR 95, strålskydds-tarsom upp



16
Strålskyddet tveklöst viktigfrågorna del säkerhetsanalysen. delär ensom en av av

SKB isäkerhetsanalysen. KASAM det viktigt FUD-programmenattser som
för strålskyddsgranskningenfortlöpande diskuterar principerna denäven om

myndigheternasdetaljerade genomgången kan ske först i samband med senare
tillståndsansökan. kompletteringsrapporten till FUD-92prövning i samband med I

till internationella ochfinns sådan principdiskussion med hänvisning nordiskaen
ha förts vidare i FUD-95.rekommendationer. Denna diskussion borde

för säkerhetsanalyser dels i FUD-rapporten dels iSKB redogör sitt arbete med en
säkerhetsrapporter med beskrivande exempel".underlagsrapport, SR 95 "Mall för I

redovisar SKB sin uppfattning kunskapsläget införFUD-rapporten om
långlivatdjupförvaringen det använda kämbränslet och övrigt avfall ochav av

sitt förslag till fortsatt för säkerhetsredovisningar.lägger fram program
Även denna gångi SR 95 kunskapsläget kun-ägnas stort utrymme men

Äspö, påanvänds exempel för-skapsläget berggrunden som som enom
kompletteringen till redovisningen i FUD 95läggningsplats. Den viktigaste är

systematisk inventering rimligtbeskrivningen den metodik för avannars av
beräkningsfall inom scenarieanalysen, SKB använda. Detsannolika attavsersom

Äspöförläggning till mycketSKB analys tänktexempel ärger av en av en
beträffande säkerhetsegenskapema hossumrnariskt. få perspektiv lägetFör att

granskning med den tidigareSKBs djupförvarssystem KASAM därför i sin äventar
91.säkerhetsrapporten SKB

Principer för strålskydd och säkerhet

avfall från avfallsanläggningskiljer slutförvar för högaktivtDet ärett annanensom
strålning de skiljerde radioaktiva och den joniserande Detämnena ettavger. som

kämtekniskhögaktivt avfall från anläggningslutförvar för är att storaannanen
långakvar under tider i deaktivitetsmängder kommer finnas äratt som

slutförvar förtidsperspektiv hittills diskuterat i andra sammanhang. Ettsom man
inte kedjereaktion,kämbränsle måste konstrueras så bränslet kananvänt startaatt en

förvaret. Såvälvid några förändringar kan inträffa ibli reaktor, somen ny
i arbetetkämsäkerhet därför diskuteras fortlöpande medstrålskydd måstesom

slutförvaringen.
uppgift föreskriva de kriterier skall uppfyllas. SSIDet myndigheternasär att som

redovisat preliminära skyddskriterier för personal och allmänhethar också som
omhändertagandet det använda kämbränslet. KASAMkommer berörasatt av serav

mycket angeläget SSI fullföljer detta arbete.det attsom
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finnsDet idag bred internationell enighet beträffande de principer börsom

vägleda strålskyddsarbetet. Huvudprincipema för strålskyddet i samband med
förvaring fast högaktivt avfall ärav

begränsning risken för människor och miljö0 av samt
optimering strålskyddet.0 av

Risken för individer och befolkningsgrupper kan tänkas leva i framtidensom
skall liten och inte högre vad viän idag. Samma principvara skallaccepterar
tillämpas för miljöpåverkan.

Problemet således inte principernaär hur de skall tillämpas påutan snarare ett
slutförvar, något inte har någon praktisk erfarenhet Problemetsom man av.
sammanhänger med de långa tidsperioder det fråga ochär de osäkerheterom som
följer detta.av

De nordiska strålskydds- och säkerhetsmyndighetema inom kämkraftområdet gav
1993 skrift "Disposal of High Levelut Radioactive Waste. Considerationen of Some
Basic Criteria". I denna skrift, dock endast vägledandeär för myndigheterna,som
föreslås grundläggande kriterier för slutförvaringen det använda kämbränslet.av
Dessa nordiska rekommendationer har, liksom rekommendationer utarbetatssom
inom IAEA och ICRP, såväl dos- riskbaserade krav beträffande skyddetsom av
individer. Dosen skall begränsas till 0.1 mSv/år. Den motsvarande
riskbegränsningen storleksordningenär 1 på 100 000 för dödligav ochcancer
allvarliga genetiska effekter.

Det sätt använder för begränsa risken för individerattman beräknaär att
stråldoser till så kallad kritisk Med kritisken relativtgrupp en grupp menas en
liten, homogen bostadsort och sådanagrupp av är depersoner, vars attvanor
erhåller de högsta stråldosema till följd utsläpp. Med dos till den kritiskaettav

dosen till genomsnittsindividen i Genomgruppen avses på dettaatt sättgruppen.
betrakta risken för den befolkningmest utsatta undvikergruppen av en attman en
angelägen verksamhet förhindras eller fördyras hänsyn till hypotetiska risker förav
enstaka individer under mycket speciella omständigheter. Eftersom beräkningarna
måste sträcka sig in i framtiden den kritiskaär i detta fall hypotetiskgruppen en
EWPP-

Tillförlitligheten hos sådana beräkningar minskar tiden ökar.när Detaljerade
antaganden biosfär och mänskligt uppträdande i avlägsenom framtid, änen mer
några år, kommer aldrigtusen kurma verifieras. För avlägsnaatt tider kan
beräkningar inflödet radionuklider till biosfären och förenkladav omräkningav en
till stråldoser tillräckliga.vara

Stråldoser till den kritiska måste beräknas med olika antaganden dengruppen om
framtida utvecklingen förvaringssystemet, d.v.s. med olika beräknings-av
förutsättningar scenarier. En de viktigaste återstående uppgifterna i säkerhets-av
arbetet fastställaär vilka scenarieratt skall inkluderas i analysen. I och medsom att
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detta fastställts och dosbegränsningen tillämpats den kritiska har ocksågruppen
den skyddsnivå fastställts skall gälla för slutförvaringen och därmed hur storasom

vår generation skall i anspråk för framtida generationers säkerhet.taresurser
Optimeringsprincipen innebär alla åtgärder försvarbara med hänsynatt ärsom

till kostnader och sociala faktorer skall vidtas för minska den kollektivaatt
stråldosen från bestämd källa. Principen filosofiskt tilltalande praktisktären men
svår tillämpa för långlivat radioaktivt avfall, eftersom osäkerhetemaatt i
beräkningarna blir så För meningsfull kräver optimeringsprocessenstora. att vara
realistiska utvärderingar, inte kommer möjliga för den avlägsnaattsom vara
framtiden. Optimeringen dock lättare genomföra i samband medär att transporter,
inkapsling och drift förvaret liksom under förvaringens första hundra år.av

Resultaten säkerhetsanalysen och beräkningarna de radiologiska riskernaav av
måste på så klart och förståeligt möjligt för breddasättpresenteras ett attsom
diskussionen de avvägningar mellan säkerhet och kostnader måste görasom som
inom denna verksamhet liksom inom många andra. särskilt viktigtDetta medär
hänsyn till den många känner inför radioaktivitet, strålning ochoro som
cancerrisker. En svårighet härvidlag skillnaden mellan risk formelltär som
definierat begrepp, sarmolikhet för händelse inträffar sammanvägd med dessatt en
konsekvens, och risk personlig upplevelse. samhället kanFör sannolikhetsom en
högst på etthundratusen för konsekvensen dödsfall acceptabelt skyddsmåletten vara
för verksamhet, den individ uppfattar konsekvensen dödsfall kanatten men som
gälla honom själv vill sannolikheten skall noll, i varje fall han inteatt vara om
frivilligt sig för den riskabla verksamheten därför den honomutsätter någonatt ger
kompenserande livskvalitet.

förProgram säkerhetsanalyser

Enligt regeringsbeslut 1995-05-18 skall SKB inför inkapslings-ansökan om
anläggningen redovisa samlad säkerhetsanalys för hela slutförvaringssystemet.en
Beslutet hade i denna följandedel lydelse:

Regeringenkonstaterar,med ledning redovisning SKBden har lämnat, attav som nu
beslutenenligt 4 kap. naturresurslagenoch 5 § kämteknildagen uppförande denom av
planeradeinkapslingsanläggningenkankomma innebära bindningar medatt stora
avseende fortsattahanterings-och forvaringsmetoder. därförDessabeslutbör såvitt

kan bedömasinte fattasinnan säkerhetsanalys slutförvarssystemeti sin helhetnu en av
redovisatsochdenplaneradeslutförvaringsmetodenkunnatvisas lämplig. Regeringen
finner säkerhetsanalys slutförvarssystemetbör kunnaredovisassuccessivttillatt en av
SKI samlad ingåanalysbör underlagi eventuellaansökningarattmen en som om



19
tillstånd enligt 4 kap.naturresurslagenochkämtekniklagen uppföradenplaneradeatt
inkapslingsanläggningen.

Byggandet inkapslingsanläggningen innebär, regeringenav konstaterar,som en
bindning det fortsatta arbetet till visst utförandeav KBS-metoden,ett åtminstoneav
för den första slutförvaringen.etappen Fortsatta studier varianter inom KBS-av av
metodens och andra slutförvaringskoncept kommer antagligenram ställasav att
sidan i högreännu grad hittills. Regeringenän har konsekvent framhållit säkerheten

de avgörande faktorerna vid valet förvaringsmetod.som en av SKB bör därför, iav
den samlade analys strålskydds- och säkerhetsfrågoma skall ingåav isom
underlaget för tillståndsansökan för inkapslingsstationen, ingåendegöra en
jämförelse säkerhetsegenskaper för de varianterav KBS-metoden SKBav som
studerat under årens lopp och översiktlig jämförelse med andra koncept haren som
föreslagits för kristallin berggrund. Det ligger i begreppet samlad analys att
säkerhets- och strålskyddsaspekter skall beaktade och inbördes avvägda för devara
fyra faserna inkapsling, byggande och drifttransporter, förvaret tiden eftersamtav
förslutningen förvaret.av

Insyn och transparens

SKBs redovisningar säkerheten hos det föreslagna slutförvaringssystemetav har två
viktiga målgrupper, dels de myndigheter skall sig till regeringen införyttrasom
beslut tillstånd till detaljundersökningar, bygge ochom drift förvaret, dels deav
intressenter i övrigt kommer sig i MKB-processenatt och isom beslutengagera
lokal nivå. Redovisningen till säkerhetsmyndighetema kan behöva bli detaljerad och
använda beräkningsmodeller kräver specialistkompetens för förstås ochsom att
värderas. KASAM vill understryka redovisning,att skall engagerade ochen som ge
kanske kritiskt inställda intressenter denna specialistkompetensutan möjlighet atten
bilda sig uppfattning säkerheten, måste beskrivaen egen säkerheten påom ett mer
lättfattligt sätt, fördenskull otillbörligtutan förenklaatt de problem kan finnas.som

I SR 95 förekommer svårgenomskådlig begreppsbyggnad: FEPen Features,
Events, Processes, scenario, referensscenario, interaktionsmatris,processystem,
RES-metod Rock Engineering System, Det kommer inte blietc. lätt föratt
allmänhet och beslutsfattare sig i detta.sätta Samtidigtatt det beskrivandeär

Äspö,exemplet från typdefektscenariet, så summariskt redovisat det svårt föräratt
läsaren bilda sig uppfattningatt olika barriärers bidrag till denen totalaom
säkerheten och vilka enskilda egenskaper hos barriärema särskiltärsom
betydelsefulla. KASAM det viktig uppgift för SKB redovisaser sinsom en att
säkerhetsanalys överskådligtett hittillssätt än därförmer förenklautan denatt
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till broschyrkaraktär. KASAM vill därför i det följande visa på någratext av
möjligheter analysen hela säkerhet och de olika barriäremasgöraatt systemetsav
bidrag till denna tydlig och tillgänglig för utomstående.mer

Beräkningsmodellen för slutförvaret med sina kopplingar mellan olika processer
mycket komplicerad den redovisas i form serie interaktionsmatrisernärutser av en

eller diagram med alla de komponenter och och deras inbördesett processer
kopplingar ingår i totalmodell realiteten oftaI det några fåärsystemet.som en av
grundläggande fysikaliska och kemiska har betydelseavgörande förprocesser som
resultatet beräkningama. sådanaExempel ärav processer
löslighetsbegränsningar för många radionuklidema, diffusion och sorptionav som
begränsar läckaget radionuklidema från bufferten utspädningsamtav av
radionuklidema längs deras från förvaret till recipienter i biosfären. Dessaväg

följer på varandra i Mängder eller koncentrationer radionuklidersteg.processer av
redovisas förkan varje vilket åskådlig bild hur olika barriärersteg, ger en av

stegvis reducerar den potentiella stråldosrisken Bilaga.se
beräkningsmodellerDe data och måste ingå i säkerhetsanalys bygger isom en

vissa fall på fakta i andra expenbedömningar. De scenarier ochmen
beräkningsfall analysen omfattar bör väljas efter bedömningar vadsom av som
rimligen kan inträffa i framtiden och värderingar vad relevantärav som
beslutsunderlag. viktigtDet SKB systematiskt redovisar vad fakta, vadär äratt som

bästa bedömningar och vad värderingar och gjortär ärexperterssom som vem som
dessa värderingar.

svårighet det gäller förstå och bilda sigEn uppfattningnär att en egen om ana-
lysresultaten den mängd data används i analysen. Utvecklingen metoderär som av
för informationsöverföring det, åtminstone tekniskt, möjligt för intresseradegör att
få insyn i SKBs databank. SKB bör därför dels organisera sin databank med en
systematik säkerhetsanalysens struktur dels tillgängligden förgöramotsvararsom
överföring via elektroniska media.

scenarierVal av

SKB inledningsvisskriver under rubriken "Scenario" på sid 107 i SR 95: "Ett
scenario bestäms uppsättning villkor påverkar i PS. Deyttreav en som processerna

villkoren hur i PS ska kombineras modellerasochavgöryttre närprocesserna
utveckling beskrivsscenariets och dess konsekvenser utvärderas." PS står för

d.v.s komponenterna i slutförvarssystemet och fysikaliskade ochprocesssystemet
kemiska har betydelse för funktion.systemetsprocesser som

KASAM använder i fortsättningen begreppet scenario i betydelsen icke
påverkningsbar beräkningsförutsättning. SKB använder begreppet scenario föräven
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de händelseutvecklingar scenariet leder till, vilket kan bidra tillsom vissen
begreppsförvirring.

Det andra begrepp behövs i diskussion vad säkerhetsanalyssom skallen om en
omfatta beräkningsfall,är skall täcka osäkerheter i beskrivningensom systemetsav
interna funktioner, exempelvis beräkningar med olika modeller ellerav en process
variationer ingående För säkerhetsanalysav parametrar. skall kunnaatt en anses
uttömmande skall den behandla rimligt sannolika scenarier. För varje scenario
genomförs det antal beräkningsfall motiveradeär scenariets karaktär.som av

SKB exempel på scenarier på sid 120 och på beräkningsfallger på sid 208 i SR
95.

Anledningen till KASAM kommenterar definitionernaatt SKB avslutarär att
avsnittet "Scenario" sid 107 med konstaterande: "Scenarievalet,ett eller valet av
förutsättningar för olika scenarier, experter."görs KASAM delar inte helt SKBsav
uppfattning. Inventeringen beräkningsfall inom scenario kanske bästav ett görs av

Experter kan ocksåexperter. värdefulla bidrag till beskrivningenge scenario,ettav
exempelvis kommande istid, scenarievalet tillen sin karaktärär intemen vetenskap

fråga värderingutan vilka hypotetiska framtidaen om händelser behöverav tassom
med i säkerhetsanalysen, avgörande inteett kan förbehållet "experter".som anses
Detta frågor börär behandlas i MKB-processen och kanskesom i denäven politiska
debatten.

SKB redovisar i SR 95 metodik för scenarieanalys, d.v.s. fören hel-att ge en
täckande bild tänkbara utvecklingsvägarsystemetsav under olika, rimliga yttre
förutsättningar. Metodiken innebär inventering beräkningsfallsnarare inomen av
olika scenarier inventeringän scenarier enligt KASAMsen definition.av För
ändamålet konstrueras s.k. interaktionsmatriser med hjälp de komponenter ochvars

inom identifieras,systemet harprocesser betydelse för funktionsom isystemets
scenariets beräkningsfall. SKI har i syfte utvecklat tekniksamma meden
influensdiagram och strukturerat tillvägagångssättett sålla fram relevantaatt
beräkningsfall och beräkningsmodeller inom scenarieanalysen. KASAM detser som
värdefullt två oberoendeatt metoder finns tillgängliga inom landet för inventering

beräkningsfall. Denna inventering behöverav medgöras för attomsorg
scenarieanalysen skall fyllig bild förvarssystemets möjliga,ge en framtidaav
utveckling vid de förändringar de förutsättningarnayttre rimligenav kansom
tänkas inträffa i framtiden.

Det enligt KASAMsär mening viktigt arbetet medatt välja scenarier priori-att
iteras Scenarier kan väljasprogrammet. även platserna för inkapslingsan-om

läggningen och slutförvaret inteännu fastställda.är Scenarieanalysema kan för
slutförvarets del bidra till underlaget för lokaliseringen, betydelsenattgenom av
exempelvis olika grundvattenmiljöer och förändringar grundvattnet medav
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Scenarier i vilka dejämförbartbelysasklimatutvecklingar kanframtida sätt.ett

slutsatserviktiga jfr isärskiltpåverkassamfunktiontillverkade barriäremas är
Bilaga.

säkerhetsredovisningarför framtida95 mallSR som

driftsäkerhetenrapporteringen14395 sidFUD-ProgramSKB konstaterar att av
likformats,ochstandardiseratsanläggningarna harkämtekniskahos de attmen

den långsiktigarapporteringenfinns förstandard intemotsvarandenågon av
den långsiktigaemellertiddjupförvar. "Dåförslutningensäkerheten efter ettav

utvecklingen detvidflertal tillfällenredovisas vidsäkerheten kommer ettatt av
till mall förförslagavfall harradioaktivtförsvenska ettsystemet

95."SRisäkerhetsrapporter rapport,separatpresenterats en
långsiktiga säkerhet. Denoch dessslutförvaringenenbartSR 95 behandlar

hos djupför-säkerhetenlångsiktigaRedovisningen denprioriteringen befogad.är av
konkretiseras och fördjupaskommerDeni fleraåterkommer attsteg.varet

kandidatplatsundersök-vidskerförbättras. Dettadataunderlagetefterhand som
detaljundersökningen införviddetaljundersökning,inför ansökanningarna om

utbyggnadenlöpandeoch vid denförvaretanläggatillståndansökan att avom
Inkapslingsanläggningen ochförsluta detta.tillståndinförförvaret att

motsvarandeetappvisutvecklas inte sätt.transportsystemet
för mallensynopsisredovisas isådan denredovisningenförAmbitionsnivån

inbjuderutformadsynopsisenaktningsvärd. Som ärSR 95Mall-4 Mall-9 isid är-
också riktSR 95exemplet ibeskrivande ärDetupprepningar itillden texten.

exempletbrist i sak. Däremotskönhetsfel ärdetsådana, är ett enmermen
kortfattatalltför ochtypdefektscenariet,beräkningsfall,redovisning ettav

avsnitt.sesvårgenomskådligt nästa

säkerhetsanalyserpåexempelSKBs

lokaliserat tilldjupförvarsäkerhetsanalys91 redovisarSKB ettRapporten aven
den långsiktigagranska hursyftei Uppland. RapportensFinnsjöområdet attvar

egenskaper.geologiska Förförvarsplatsenspåverkasslutförvarsäkerheten i ett av
under eventuellafaktorerplatsspecifika gömsbetydelsenundvika attatt av

i biosfären,förändringarellernärområdesfunktioni källtenn,osäkerheter
91, sidSKB 7.dessa delsystemscenarier förellervariationerbegränsades antalet

Även gång för djupförvardennasäkerhetsanalys,exempel ettSR 95 ett enger
Äspö. utgått från dennaKASAM hartilllokaliseratdemonstrationsskala atti

fortsättningen.iredovisningen kommerpå hur görasexempelredovisning attär ett
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SKBI 91 redovisar SKB sina beräkningsresultat för Beräkningensteg steg. gäller

fall med hål på kapselväggenett så kapseln blivitatt vattenfylld. I det första steget
redovisas radionuklidlösligheter i innanför kapselnvattnet i mol/l. Dessa värden
kunde ha omräknats till Bq/l och jämförts med den halt i Bq/l nukliden ifrågaav

kan tillåtas i brunnsvattensom gränsvärdetutan 0,1att mSv/år överskrids. Flera av
de långlivade klyvningsprodukterna skulle underskrida denna redangräns innanför
kapseln.

I redovisarnästa SKBsteg frigörelsen radionuklider från bufferten i mol/år,av
dels i initialskede ochett dels i fortvarighet. SKB hade kunnat komplettera denna
redovisning m3/med uppgift hur volym ien stor årom vatten detta utläckagesom
skulle behövas utspädas i för skulle kunnaatt vattnet bmksvatten.accepteras som
Volymen skulle, enligt SKBs beräkningar, för samtliga nuklider mindre denänvara
vattenomsätming behövs i akvifär för den skallsom kurma försörjaatten bnum.en

Det saknas också lättfattlig redovisningen i fjärrzonentransporten och därmedav
inflödetäven till biosfären alfa-av respektive betastrålandeav radionuklider eller

hur detta fördelatär på akvifärer med olika vattenföring.
SKB 91 är, dessa brister,trots pedagogisk i sin redovisningmer SR 95.än I SR

95 sid MALL 9 står beräkningsresultatatt kommer redovisas frånatt olika-
huvudfall bl.a. typdefektscenariet. Redovisningen detta i kap 12. Där finnerav ges
läsaren många ingångsparametrar och några delresultat den hydrogeologiskaav
modelleringen därutöver enbart slutresultatenmen beräkningarna i formav av
doser och utsläppsbelopp. En sådan redovisning små möjligheter för denger som
läser genomskådarapporten huratt de olika barriärema bidrar till totalasystemets
säkerhet. KASAM tror presentationatt säkerhetsanalysenen för frånav steg steg
bränslet till biosfáren skulle underlätta för läsaren förstå hur förvaringssystemetatt
fungerar och förstå för och detargumenten förvaringsaltemativemot SKB villsom
få godkänt. Detta kan särskilt värdefullt vid MKB-prövningenvara enligt
naturresurslagen.

Den geohydrologiska modelleringen gnmdvattenvägamaav

Den otillfredsställandemest redovisningen i båda exemplen gäller transportvägama
för radionuklidema från kapselgroparna fjärrzonen till biosfären.genom

I närzonen kapslarnaär placerade med sina överkanter 2,5 nedanför golvet im
deponeringstunneln. Deponeringstunnlama bildar ñskbensmönsterett ovanför
deponeringspositionema med sammanlagd tunnellängd i SKB 91-falleten änav mer
30 km SKB 91 sid 59. Deponerings- och transporttumrlama täcker, åtminstone i
idéskissen förvarets km2över layout, yta lnärmare med tämligenen jänmav
fördelning tunnlar helaöver Tunnlarnasav ytan. volym är totalt 400 000änmerm3. De skall återfyllas med någon blandning sand och lera. Berget innanförav tun-
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tunneln ellersprängss.k. stördai denluckrasnelväggen oavsett omzonenupp

sprickplandär denden stördaförsöka möterSKBborras. tätaatt somzonenavser
deponeringstunnlamasåförvaretockså utformatunneln. SKBkorsar attattavser
På så skallgradienten.hydrauliskaden sättvinkelrättförläggs mot

tunnlama minimeras.grundvattenströmning längs
åtgärderalla dessaresultatlyckatsig alltigenom närtillgodoräknatSKB har ett av

radionuklidergrundvattentransportreferensfall försittberäknatSKB genomav
9-6,3 och 9-3 och 4 och fig.8-9,framgår figurerna91.i SKB Dettafjärrzonen av

riktningnordostligiväg isamtligaströmbanorvisar7,3 fl., avsvepssomsomm.
överhuvudtaget.förvarfarms någotdet intehydrauliska gradienten,den omsom

figurema allaförvar ärförekomstenkan utläsa attendaDet ettsättet uravman
i plan.börjar samlatströmbanor ett

orealistisk.modellering Detdennaomständigheterflerafinns görDet som
förutbestämt, regel-förvaretutformagåpraktiken intei ettkommer attatt som

lokaliseras imåsteDeponeringstunnlamaparallella tunnlar.bundet mönster av
vinkelrättmed ellersig längsdessa sträcker motbergpartiergedigna oavsett om

gälla inte baragrundvattenströmning skallModellen förgradientriktningen.
000, 10 000 år000, 5förhållanden 1också förnyförslutetförvaret utan omsom

resultat blirtätningstekniknyutveckladutgå fråninteSKB kan att somgereno.s.v.
åren kommer dessutomtusentalsde förstaåtminstonetusentals år. Underibestående

uppåtriktadtermisk gradientbränslet alstrairesteffekten att ger ensomen
lyftaalltså deverkangradientfältet. Desshydrauliska är atti detkomponent

deponeringstunneln.bentonitenläcktradionuklider motut uppursom
vällovlig imåbergetturmelsystemet änAmbitionen tätaregöraatt men envara

försiktiga, eller s.k.antaganden. Detrobustamåstesäkerhetsanalys göraman
radionuklidema utanförmåstesäkerhetsanalysenantagandet ikonservativa, attvara

stördatill dende fåsmåsprickorfinnerbufferten metrarnavägar zonenuppgenom
rörelsegrundvattnetsDärifrån följer deåterfyllningsmassan.uppluckradeeller den

förvaretdengenomkorsarnågonstanssprickor stora ytatill de större somsom
utströmningsområde. Inågotvidareoch däreftersigbreder motöver enut

inte beskrivasrimligenfjärrzonensäkerhets-analys kan transportvägama genom
9-7 i SKB 91.fig. 9-6 ochvisas ifina på dethärva sättströmrör somavsom en

Slutsatser

fortlöpandeFUD-programrnenSKB iviktigtdetKASAM attsomser0
den detaljeradestrålskyddsgranskningen,principerna för ävendiskuterar om



25
genomgången kan ske först i samband med myndigheternas prövning isenare
samband med tillståndsansökan;
SKB bör fram samlad säkerhetsredovisningsnarast ta för helaen systemet;
SKB bör, i den samlade analys strålskydds- och säkerhetsfrågoma skallav som

iingå underlaget för tillståndsansökan för inkapslingsstationen, göra en
ingående jämförelse säkerhetsegenskaper för de varianter KBS-metodenav av

SKB studerat under årens lopp och översiktlig jämförelsesom med andraen
koncept har föreslagits för kristallin berggrund;som
KASAM det viktig uppgift för SKB redovisa sin säkerhetsanalysser som en att
på överskådligtett hittills;sätt änmer
Vad gäller data och beräkningsmodeller i säkerhetsanalysen bör SKB
systematiskt redovisa vad fakta, vadär är bästasom experterssom
bedömningar, vad värderingarär och gjort dessa värderingar;som vem som
Arbetet med välja scenarier bör prioriterasatt i programmet.
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3. Lokalisering

3.1 Vetorätten

Bakgrund

FAKTARUTA

NRL, 4 kap. 3 §första stycket vetorätten:
Tillstånd enligt l eller 2 § får lämnas hinder inte på grundmöterom av
bestämmelserna i 2 eller 3 kap. eller med hänsyn till andra allmänna
planeringssynpunkter och kommunfullmäktige har tillstyrkt tillståndom att
länmas.

NRL, 4 kap. 3 § andra stycket "vet0ventilen":
I fråga anläggning i 4 kap.sägs l § förstaom stycket densom om avser
mellanlagring eller slutlig förvaring kämämne eller kämavfall, ellerav
anläggning i 4 kap. 1 § förstasägs stycket 7,8,9 eller 10 får,som det frånom
nationell synpunkt synnerligenär angeläget anläggningen kommeratt till stånd,
regeringen lämna tillstånd kommunfullmäktigeäven inte har tillstyrktom
detta. Vad gäller inte, lämpligsagts plats för anläggningennu anvisatsom en
inom kommun kan godta placeringannan där,antas eller, i fall,som en annat

plats bedöms lämpligare.om en annan vara

KASAM i sitt yttrande SOU 1993:67tog är 1993 SKBsöver FUD-program 92
frågor den innebördennärmare bestämmelsernaupp om kommunalav vetorättom

enligt 4 kap. 3 § lagen 1987212 hushållning med NRL iom naturresurser m.m.
samband med lokaliseringsförfarandet inför slutförvar för kämbränsle.använt Den
centrala punkten i gällde vilketresonemanget stadium ettav
lokaliseringsförfarande regeringen har formell möjlighet beslutasom en att om
tillstånd till lokalisering den berörda kommunenstrots att fullmäktige inte har
tillstyrkt lokalisering, den s.k. vetoventilen se faktaruta.en

Bakgrunden till KASAM dessa frågoratt i korthettog följande.upp var
SKB redovisade i sitt FoU-Program 89 planer med utgångspunktatt i-

översiktliga studier landets berggrund gjorts tidigare väljaav platser isom ut tre-
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landet för s.k. fönmdersökningar. Tanken därefter kunna genomföra s.k.attvar
detaljundersökningar på två dessa platser. Arbetet med förundersökningarav var
enligt SKBs planer sådan endast markägares tillstånd krävdes; vidart, attav
detaljundersökningar kunde komma krävas tillstånd berörd kommun ochäven att av
länsstyrelse enligt främst plan- och bygglagstiftningen. Resultatet av
detaljundersökningama skulle användas underlag för utarbetande ansökansom av en
enligt bl.a. lokalisering slutförvar förNRL kämbränsle.använtettom av

Ibeslut den 20 december 1990 med anledning SKBs 89FoU-Program uttaladeav
regeringen "SKBs val platser lämpliga för slutförvar kommer granskasatt ett attav

olika myndigheter i anslutning till SKB ansöker tillstånd förattav om
detaljundersökning två sådana platser" enligt bl.a. NRL. Uttalandet fårav anses
innebära regeringen har slagit fast redan detaljundersökning kräveratt att en
prövning enligt sådan innebärNRL. En prövning reglerna i NRL kommunaltatt om

lokalisering vissa anläggningar kan tillämpas. Eftersom NRL efter denveto mot av
1 juli 1990 också innehöll de i faktarutan redovisade reglerna den s.k.ovan om
vetoventilen, dvs. regeringens tillstånd kommunalt kanrätt att trots ett veto,ge
självfallet också dessa regler bli tillämpliga.

SKB redovisade i sitt 92 ändringar i sin förFUD-Program planering hur man
skulle söka sig fram till plats för slutförvar lokaliseringsprocessen. Enligtetten
detta avsikten "på två kandidatorter genomföra omfattandeattprogram var
förundersökningar för bl.a. få underlag till tillståndansökan enligtatt om
naturresurslagen genomföra detaljundersökningar" "detaljundersökningatt attsamt
i full skala genomförs på plats" Underlagsrapport till 92 lokaliseringFUDen om s.

SKB30. Härvid använde begreppet "Detaljundersökning inklusive anläggning av
nödvändiga schakt och förvarsdjup"tunnlar till planerat FUD-Program 92 15,s.
lokaliseringsbilagan 29. KASAM menade i sitt nämnda yttrande SKBatts. nyss
borde motivera den ändrade metodiken klarare vad skett, tillstyrkteän mensom

vissa förutsättningar,samtidigt, under "att SKB begränsar sin ansökan enligt NRL
detaljundersökningar till endast SOU 1993:67 32.gälla plats"attom en s.

Som redan behandlade KASAM i sitt yttrande också frågan vilketnämnts om
lokaliseringsförfarandestadium regeringen formellt skulle kunna utnyttjaettav som

den s.k. vetoventilen. En fråga innebördenbetydelse den närmareav var av
begreppet "detaljundersökning". KASAM menade olika måste förasatt resonemang
beroende på hur detta begrepp definierades.

Om "detaljundersökning" betraktades konventionellenbarten som en
berganläggning, farms enligt KASAMs uppfattning otvetydig förvetorätten
kommunen, eftersom reglerna vetoventilen inte tillämpliga för sådanaärom
anläggningar. Om däremot "detaljundersökning" sågs inledande fasen som en av

med bygga förvar för kämavfall måste betraktelsesättarbetet att ett annatett
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anläggas. Huvudreglen kommunalt gällde visserligen, reglernaom veto men om
vetoventilen skulle i princip kunna tillämpas. KASAM menade emellertid att
lydelsen reglerna vetoventilen innebar, regeringen iav praktiken inteattom skulle
kunna medge tillstånd till detaljundersökningar den berörda kommunen avstyrktom
ansökan, och kommun alltsåatt i detta falläven i praktiken hadeen oinskränkten

detaljundersökning.vetorätt mot I yttrandet diskuterade KASAMen vidare frågan
vilka möjligheter kunde finnas för regeringom använda vetoventilensom iatten en

situation där kommun tillåtit detaljundersökning,en sig denmotsattemen senare
ansökan lokalisering slutförvarett grundatsom resultatenav som av en
detaljundersökning.

KASAM också i sin redovisningtog kunskapsläget kämavfallsområdet 1995av
SOU 1995:50 diskussion innebörden det kommunalaupp en ochom vetotav
vetoventilen. Efter genomgång förarbetena till lagreglema konstateradeen av
KASAM dessa "skall tillämpasatt med restriktivitet.största Det kommer därför i
praktiken mycket svårt föratt regering partifärgvara i praktikenoavsetten att- -
köra över i fullmäktige iett kommunveto utnyttjar sin tillen rättsom ett
kommunalt lokaliseringveto vissmot anläggning" s. 34-35.av en

Frågan kommuners och möjlighetenvetorätt förom regeringen utnyttjaatt
vetoventilen har intresseägnats kommunerstort varit aktuella iav som
förstudiesammanhang. Oskarshamns kommun har i brev 1995-03-07 till
Miljödepartementet hävdat vetoventilenatt hotutgör trovärdighetenett hosmot en

lokaliseringsprocess,öppen den saknar berättigandeatt och den bör avskaffas.att I
sitt yttrande detöver aktuella FUD-Program 95 har kommunennu efterlyst ett
förtydligande i vetofrågan.

I regeringens beslut den 18 maj 1995 med anledning SKBs kompletterandeav
redovisning till FUD-Program 92 uttalandengörs kan hatre betydelse försom en
bedömning frågan regeringennär skulle kunnaav användaom vetoventilen.

Sålunda "finner" regeringen "såvitt framgår SKBs redovisning denav att
planerade detaljundersökning skall genomföras plats i landetsom ledutgören ett
i uppförandet kämteknisk anläggningav en slutförvarutgöra försom ettavses

kämbränsleanvänt och kämavfall".
Vidare i beslutetsägs ansökningarna tillståndatt enligt bl.a. 4 kap NRL "attom

uppföra slutförvar bör innehållaett material för jämförande bedömningar som
visar platsanknutna förstudieratt bedrivits på 5-10 platser i landet och att
platsundersökningar bedrivits minst två platser skälen för valet dessasamt av
platser".

Ett tredje uttalande innebär regeringen aviseraratt ändring förordningenen av
1993:191 tillämpning lagen l987zl2 hushållningom medav om naturresurser

innebörd Statens kämkraftinspektion,m.m. attav efter samråd med Statens
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"fåskulleoch berörda länsstyrelser,strålskyddsinstitut, Naturvårdsverket ansvaret

myndigheternauppgifter sådana områdenför till länsstyrelserna lämnaatt somom
Någon sådan ändring förord-riksintresse för detta ändamål".bedömer avvara av

har emellertid inte skett.ningen

KASAMs överväganden

lokaliseringsfrågoma visarmed sådanErfarenheter från SKBs arbete att
berggrunden i flera fall harundersökningarfaktainsamling kräver avsom

olust planernaförhindrats den ellerförsvårats eller t.o.m. somav oro
befolkningen och derasbland den berördaundersökningar har väckt närmast

denefterlyst besked exaktai Dessa harpolitiska företrädare kommunerna. om
möjligheterregeringens användaochinnebörden kommunernas vetorätt attomav

Är möjligt förföljande. detfråga diskuterasden s.k. vetoventilen. En är ensom
lokaliseringhävda grundregelnkommun vetorätt motatt en av enom

detaljundersökninggenomförandedjupförvarsanläggning eller mot omav en --
förstudier och på grundvalSKB utför"frivilligt"kommunen accepterat att av

platsundersökningarresultaten från dessa även
enligt NRL1995 klarlagt ansökanden 18 majRegeringen har i beslutet att omen

anläggning SKB skallkämteknisk ochskalldetaljundersökning attanses avse enen
lämpligheten olikamöjligt bedömadetmaterial gör attpresentera avsom

aviseratRegeringen har dessutomslutförvar.lokaliseringaralternativa ettav
åläggasskall kunnasyfta till myndigheternaförordningsändringar attattsynessom

lokaliseringen.lämpliga förbedömsvissa områdenpeka ut varasom
förnyad diskussion.veto-frågan tillnödvändigtdetKASAM finner att ta upp

tillstånd förinte kanpraktikenregeringen iKASAM har tidigare hävdat att ge en
KASAMHärvid ladevilja.berörda kommunensdetaljundersökning den stormot

tilli förarbetena denrestriktivitetvid tydliga uttalanden görsvikt de somom
använda den s.k.möjligheterregeringensbehandlarparagraf i NRL attsom

vetoventilen.
det nämndagjorts iuttalandenställningstaganden ochDe ovansom

tveksamhet blandökademellertid skapa18 maj 1995 kanregeringsbeslutet den
gäller ii verkligheten frågainnevånare vadoch derasberörda kommuner om som

detaljundersökningar.samband medvetoventil iochvetorättom
möjligheterhar vissaså, regeringensituationengår således tolkaDet attattatt

detaljundersökning. Antagsamband med ansökanvetoventilen redan iutnyttja om
A ochinom kommunPå två dessaförstudier på 5-10 platser.SKB gjortatt av

SKB platsDärefter bedömerplatsundersökningar.SKB sedankommun B attgör en
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inom kommun A lämpligast förär detaljundersökning. Antag då kommunen Aatt

nej. Regeringensäger skulle då med visst fog kunna gällandegöra det inte finnsatt
någon plats bedöms lämpligare,annan eftersomsom successivtvara valt platsman
för detaljundersökning som skall betraktasen kämteknisk anläggning,som en
enligt regeringens beslut enligt visst urvalsförfarande.ett I sådan situation skulleen
alltså regeringen eventuellt kunna lämna tillstånd även fullmäktige inte harom
tillstyrkt.

För de tidigare i sökandetstegen efter lämplig plats enligt SKBs planeren -förstudier 5-10 platser platsundersökningarav samt två dessa finns ingaav -krav särskilda tillstånd statliga eller kommunala myndigheterav vad avser
studier och undersökningar sådana. SKBs handlingslinje gårsom dock ut att
arbeta i samförstånd med berörda kommuner. Företaget har i olika sammanhang
deklarerat att genomföra förstudier ochman avser detaljstudier enbart isenare- -kommuner där det bedöms finnas förutsättningar för sådant samförstånd.

Det kan emellertid intresse något belysa fråganvara av att kommun harom en
formella möjligheter hindra platsundersökning,att SKB skulleen vilja göraom en
sådan kommunen avböjttrots att medverkan.

För kunna utföra deatt provbormingar ingår i platsundersökningamasom
behövs endast tillstånd markägaren. Under detta skede kanav det också finnas delen
arbetsmoment, kräver kommunala tillståndsom enligt plan- och byggnadslag-
stiftningen. Det kan gälla tillstånd för anläggaex bitatt förvägen att transportera
fram borrutrustning till undersökningsområdeett och för ställa elleratt upp
uppföra byggnader på området. En kommun sigmotsätter detalj-som
undersökningar skulle teoretiskt kunnasett sådanavägra tillstånd. Sådana
kommunala beslut torde emellertid kunna överklagas i vanlig ordning. Någon
absolut garanti för kommunenatt kraft skulle kunnaav egen sätta förstopp
platsundersökningar kan därför inte föreligga.anses

De situationer KASAM här försökt beskrivasom visar frågomaatt om en
kommuns möjligheter sig platsundersökningaratt motsatta eller utöva enligtvetorätt
NRL detaljundersökningarmot och lokalisering djupförvar kanett förefallaav

Ävenoklara. den rimligaste tolkningenom är kvarståratt vetorätten oinskränkt vid
val plats för detaljundersökning, kanav det hävdas detta inteatt säkert.är Denna
osäkerhet minskar enligt KASAMs bedömning kommuners benägenhet överatt
huvud sig i platsvalsförfarandet.taget Kange lita har sinman att vetorättman
ograverad går in i frivilligt lokaliseringsförfarandeom ettman Om så inte falletär

det nödvändigtär för kommuns företrädareen lokaliseringsförfarandetnäratt veta
övergår från frivilligatt till bli icke frivilligvara atten en process.

Ovanstående diskussion har gällt regeringens möjlighet utnyttjaatt vetoventilen
vid val plats för detaljundersökning. Enav fråga är det önskvärtannan är ellerom
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motiv för behållamöjlighet. Etthar dennahuvudregeringen attöver tagetatt

trovärdighetEU ökad tillinternationellt bl.a. inomvetoventilen denär att ger
kämavfall.hand sitt Ettland skallinställning varjeSveriges egettaatt om

inteenstaka kommun skallnämligenockså anföras,"demokratiskt" motiv kan att en
nationellt problem.påförhindra bästa lösningkunna ett

Å kan hävdaavskaffa vetoventilen. Man denförfinns motivandra sidan attatt
obenägna delta ikommunerdenihinder görbara lägger attvägen attgenom

motverka sitt syfte.vetoventilenDärmed kanlokaliseringsförfarandet. egetanses
politiskt beslut starki praktikensvårtockså bli mycket motkanDet ta ettatt en

kontroversiella fråga.opinion i dennalokal
lösninginnebörd. Att finnaalltså moraliskharFrågan enen

också internationelltangelägenhet. Sverige harnationellslutförvarsproblemet är en
fulla för sittdetförpliktelsen självtetiskaunder den ansvaretgått in taatt

platsvalsprocessenilämpliga deltakommunerkämavfall. För de attsom anses
för hela landetblir denbäraresärskiltdessainnebär detta sättettatt av

naturligtsida kanFrån kommunernasförpliktelsen.etiska man nog,gemensamma
minst i frågainnebörd, interådertanke på det oklara läge vetorättensmed omsom

tillämpas,kommavetoventilen kantidpunkt i platsvalsprocessenvid vilken attom
andel i detundan sindra sigalltför tidigt stadiumpåfrestas gemensammaatt ett

ansvaret.
Även bejakakunnadimension. Förmoraliskhaskälet härtill kan att enen

långsiktigaöverblicka denmöjlighetharförpliktelse krävsmoralisk attatt man
redan ikänner dagkommunföreträdaremångavåndadenna. Deninnebörden av

ställda införsigde finnerberoförstudier kanbeslutinför aktuella att enom
otydlig.leden Denefterföljandeinnebörd i de ärförpliktelse,moralisk vars

i frågaoklara lägetdetförstärkasinnebär kan i sindettaosäkerhet tur omav
har hittillslokaliseringsarbetetfaktor. IviktigDärtill kommervetorätten. armanen

bakgrunden på grundiperspektivetnationellaövergripandegrad det trängtsi hög
nationell angelägenhetlokaliseringsprocessenhelhetsperspektivetatt som enav

alltfördärmed mycketställningstagande harOlika kommunerssaknats.
förelegat förknappastFörutsättningar harkommunen.till denkoncentrerats egna

nationelldelställningstagandendessauppfatta gemensamatt av ensom en
förpliktelse.

uttalande styrelsenbelysningockså ianfört börKASAM härVad ett somavses
uttalandedetta1995. Enligtgjorde årlän sägerlänsstyrelsen i Norrbottensför

lagring utbräntnej tillsin miljösynkonsekvenslänsstyrelsen avavsom en
2 januari 1996till SKB denhar i brevLänsstyrelseni Norrbotten.kämbränsle

teknisk-vetenskapliga slutsatserbyggerställningstagande mindreanfört dessatt
region". Jfr vadoch intaktorördbevara Norrbotten"viljaän att som enen
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regeringen anfört i sitt tidigare nämnda beslut den 18 maj 1995 Iänsstyrelsemasom
samordnande vilket behandlas nedan i avsnitt 3.4ansvar m.m.,

Ett eventuellt regeringsbeslut ändra förordningenatt 1993:191 om
tillämpningen NRL så SKI får föratt tillav länsstyrelsernaatt lämnaansvar
uppgifter områden myndigheterna bedömerom som riksintresse förvara av
slutförvar, skulle enligt KASAMs bedömning principiell innebörd.stor Det
skulle kunna tolkas väsentlig förskjutning försom en finnaansvaretav att en
lämplig plats för slutförvaret från SKB till myndigheterna. Enligt KASAMs
uppfattning sådantär beslut därförett inte förenligt med principerna för den
ansvarsfördelning mellan kämkraftföretagen och myndigheterna lagensom om
kämteknisk verksamhet uttryck för. En lagändring skulle sålundager troligen
behövas, något KASAM andraäven skäl bestämtsom avvisar. Den aviseradeav
förordningsändringen bör alltså, enligt KASAM, inte genomföras.

Slutsatser

Det finns motiv både för behålla och föratt avskaffa denatt s.k. vetoventilen.
KASAM dock övervägande skälatt talarmenar för den gällande ordningen. Detnu
behöver, KASAM saken, finnas formellsom möjlighet förser landets regeringen

under mycket speciellaatt omständigheter kunna tillstånd för lokaliseringge en av
kämavfallsförvarett den berördatrots kommunensatt fullmäktige inte har tillstyrkt

den lokalisering föreslås i ansökan.som
Starka skäl talar vidare varje förskjutningmot frånansvaretav

kärnkraftsindustrin och därmed SKB till för finnastaten lämpligatt- en-
slutförvarsplats. Stora ansträngningar bör frångöras alla berördas sida för att
komma fram till samförståndslösning med den aktuellaen kommunen. Därför bör
det inte uppdras någon central statlig myndighet peka vissaatt områdenut som
skulle lämpliga för lokaliseringen.vara

Diskussionen innebörden NRLs reglerom det kommunalaav ochom vetot om
vetoventilen i samband med lokaliseringen slutförvar förett kämbränsleanväntav

präglas osäkerhet. Denna osäkerhetm.m. av motverkar strävandena finnaatt enÄvenlämplig plats. negativ inställning till provbormingarom en kan motiveras
med andra skäl osäkerhetän i vetofrågan, denna för många väsentligsynes vara en

Inomstötesten. kommuner aktuella förär förstudier kan detsom gällandegöras att
det enda "säkra" beslutet är sigmotsätta varjeatt form undersökningsarbetenav
inom den kommunensegna gränser.

Regeringen bör motverka osäkerheten klarlägga sinattgenom under vilkasyn
omständigheter vetoventilen i NRL kan komma användas. KASAMatt för sinanser
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frivilligt medverkarkommunerklarläggande börsådantdel ut attatt ett som
markerar deoch därmedundersökningsarbeten sker, ärnödvändigatill attatt

förnationelltochsin delberedda gemensamtettatt ta ansvarav
använda siginteregeringenfå beskedkämavfallsfrågoma, bör attatt avser avom

sambanddetaljundersökningar. I medansökningarsamband medvetoventilen i om
vidframhålla den,ocksåregeringenbesked börsådana att en senareatt ges,

slutförvarsanläggning, bundenlokalisering äransökanprövning avenavomav en
förarbetena tillgjorts ivetoventilentillämpningrestriktivde uttalanden somavom

här angivenbesked1989/902126. Ettlagstiftningen främstaktuelladen avprop.
kämkraftinspektion, medStatenskunna till de kommunerinnebörd skulle somges

1981:671förordningen§1992:1537 7stycket lagenstöd 4 § andra samt omav
beviljathar medelkämbränsleförframtida utgifterfinansiering använt m.m., urav

informationskostnader.ersättning för vissaKämavfallsfonden som
förenligttillvägagångssättet inteskisserade ärfinner det härOm regeringen att

initiativ tillregeringenKASAM,3 § bör,i 4 kap. NRLmed reglerna taanser
aktuella förkaniBefolkningenlagändringar. etterforderliga orter varasom

beslutandei kommunernasderas valdahar, liksomslutförvar representanter
i regelsystemetförutsägbarhetklarhet ochlegitima kravförsamlingar, om man

lokaliseringeninförkunskapsinhämtningennödvändigamedverka i denväljer avatt
slutförvar.ett

djupförvarsamordningTidplan och3.2 -
inkapslingsanläggning

Bakgrund

1996/97.årsskiftetomkringplatsundersökningarpåbörjasplaneringEnligt SKBs
1996 kanundertillkommaförstudier skulleOm ytterligare sent

år.med någotförskjutasenligt SKBplatsundersökningama
inlämnaSKBDärefter kangenomföra.4-5 årplatsundersökningEn atttar en

inträffar tidigastsåledes95, vilket198 i FUDdetaljundersökning sidansökan om
djupförvaretsrealistiskt198 detSKB sidår 2001. anta attattvaraanserca

år 2002-innebärasekelskiftet. Det börefterårlokalisering kan avgöras ett par
mål påbörjaår. SKBsSKB 5-6sedan enligt ärDetaljundersökningen att2003. tar

2008.deponering år
till årsskiftettillståndsansökanSKBinkapslingsanläggningen planerarFör

till år 2000planerasmyndighetsprövning. Byggstartdärefter förutsätts1997/98,
slutförvaret planerasår 2008, dåkapslar tillmöjlighet levereravilket skulle attge
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klart för deponering. Det enligt SKB 7.5tar år från beslutvara uppförandeca om

till driftsättning inkapslingsanläggningen.av

KASAMs överväganden

SKBs strömlinjeformatär kapslar finns färdiga levererasprogram exaktatt när
slutförvaret står färdigt, etc. SKB påpekar sid 197 tidplanen främst hänsynatt tar
till tekniska aktiviteter vilka relativt lättaär tidsbestänuna. Lokaliseringenatt
kommer dock, enligt KASAMs uppfattning, i praktiken till delstor styras av
samhälleliga och politiska faktorer. KASAM redan tidplanensattser
inledningsskede med förstudier sig orealistisk. En delter förklaringen till dettaav
bedömer KASAM det hittills saknatsatt allmänt accepteradvara procedur fören
platsval och MKB se avsnitt 3.4. Den nationelle samordnaren
kämavfallsområdet bör kunna medverka till avhjälpa denna brist.att

frågaEn bl.a. aktualiserats Oskarshamns kommun isom yttrande FUD-överav
95, hur långt lokaliseringenär djupförvaret måste ha kommit då ansökanav om
inkapslingsanläggningen lämnas in, alternativt tillståndnär Enligt FUD-95 harges.
platsundersökningama pågått år totalt 4-5 år vidett ansökan förca av
inkapslingsanläggningen, och tillstånd för dess uppförande två år innanges ca
platsundersökningama klara.är

KASAM ställer sig tveksamt till denna planering den bästaärom ur
systemsynpunkt. Ett skäl till detta SKB enligtär regeringsbeslutatt 1995-05-18
inför ansökan inkapslingsanläggningen skall redovisa samlad säkerhetsanalysom en
för hela slutförvarssystemet. Om denna redovisning kommer för tidigt under
platsundersökningama kan den inte grundas på platsspecifika geologiska
förhållanden för slutförvaret. SKBs planering innebär också systemaltemativetatt
med lokalisering inkapslingsanläggningen vid slutförvaret inteen kan värderasav

Ävenförutsättningslöst. lokalisering vid CLAB huvudaltemativär förom
inkapslingsanläggningen, bör lokalisering vid slutförvaret alternativ i MKB.ettvara
SKBs plan innebär vidare beslut inkapslingsanläggningenatt innan SKB hartasom
föreslagit plats för slutförvaret, vilket negativt kan påverka benägenhetenen hos
den föreslagna värdkommunen för inkapslingsanläggningen ställning iatt ta
lokaliseringsfrågan. Man kan heller inte utesluta värdkommun föratt en ev.
slutförvaret kan intresserad samlokalisering medvara av en
inkapslingsanläggningen.

Ett alternativ till SKBs förslag platsundersökningamaär skall klaraatt ochvara
ansökan detaljundersökning länmas samtidigt med ansökanom för
inkapslingsanläggningen. Eftersom byggande inkapslingsanläggningen enligt SKBav
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skulle dettaklart, kunnatid det djupförvarettvå år längre än göraatttar tarca

har förutsett.takt vad SKBdjupförvaret byggas i långsammareinnebära kan änatt
undersökningar, olikatill ingåendemedföra ökade möjligheterDetta skulle kunna

anläggningarbyggande liknanderisk medexperiment platsen Enetc.typer avav
undersökningar avseende den"byggprojektet" bekostnadpåär över t.ex.taratt av
slutförvaret borde innebärabyggalångsiktiga säkerheten. Längre tid för att

Åkostnader.priset ökadetroligen tillfördelar med avseende på detta, än avom
uppförandetilltagen tid för7.5 år välandra sidan av ensynes vara en

ansökningarna borde därförde bådainkapslingsanläggning. En samordning av
tidsutdräkt.kunna ske störreutan

detaljundersökningheller påbörjandetförtjänar framhållas inteDet attatt av en
byggas platsen inågon för djupförvaret verkligen kommergaranti attattger

således i detta skedebörja inkapslingsanläggningen innebärfråga. Att bygga även ett
Å rimligt krävadet interisktagande från SKBs sida. andra sidan att attsynes

detaljundersökningenmåste tillsuppförande inkapslingsanläggningen vänta ärav
klar.

Slutsatser

sin tidplan så ansökan byggaKASAM förordar SKB ändrar attattatt om
detaljundersökning.med ansökaninkapslingsanläggningen länmas in samtidigt om

enligt bedömning innebära följande fördelar:Detta skulle KASAMs
vilket bl.a. högBeslut de båda anläggningarna kan samtidigt,tas tro-0 gerom

kämbränsle verkligen fårvärdighet tillverkade kapslar med använtatt ett
slutförvar;
Säkerhetsanalysen för hela blir bättre balanserad den blirattsystemet genom0

också för inkapslingsanläggningen,platsspeciñk inte bara för slutförvaret utan
förbättrar möjligheterna till värde-och därmed också för Dettatransporterna.

för båda anläggningarna.ring olika lokaliseringsaltemativ deav

SKBs platsvalsfaktorer3.3

Bakgrund

SKBs uppfattning de överordnade kraven den berggrund skall hysaom som
slutförvaret uttrycktes i slutsatserna i SKB 91 sid 178 sårapporten att:
"Säkerheten hos sådant förvar endast i ringa utsträckning beroende detärett av
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omgivande bergets förmåga fördröja och sorberaatt radioaktiva Bergetsänmen.
funktion i förstaär hand under lång tid stabilaatt mekaniska och kemiskage
förhållanden så de tekniska barriäremas långtidsfunktionatt inte äventyras".

SKB hänvisade till denna slutsats i kapitlet "Grundläggande krav och viktiga
lokaliseringsfaktorer vid valet platser" i FUD-Program 92 och tillade "SKBsav att
geovetenskapliga forskning och säkerhetsanalysen SKB 91, visar bergetatt
många ställen i delar landet uppfyllerstora denna säkerhetsmässiga funktion".av

KASAM kritiserade SKBs slutsatser med motiveringen SKB hade dragitatt mer
långtgående slutsatser SKB 91 vad deän använda beräkningsförutsättningamaav
medgav. KASAM menade också det kan bli svårtatt platsvalgöra trovärdigtatt ett

SKB mätningargör i förväg redovisadeutanom och därefteracceptansgränser
redovisar resultaten förklararoch de visat berggrundenatt lämplig.att I sittär
beslut med anledning FUD-Prograrn 92 förelade regeringen SKB kompletteraav att
FUB-programmet redovisa bl.a. de kriterieratt och metoder kangenom bildasom
underlag för val platser lämpliga för slutförvar.av

I den sålunda begärda kompletteringsrapporten SKB utförlig redovisninggav en
lokaliseringsfaktorersina och kriterier. Kriteriernaav "huvudsakligen iangavs,

kvalitativa och i relationtermer till vad kan normalt för svensktsom anses vara
urberg. Inför platsundersökningama kommer SKB där så behövs tydliggöraatt
lämpliga parameterintervall och kopplingar mellan olika faktorer."

ÖversiktsstudieI 95 har dessa faktorer tillämpats i nationell skala och SKB
redovisar där särskilda slutsatser för varje faktor. I understryks dockrapporten att
många lokaliseringsfaktorema framför allt bör tillämpas i lokalav skala i samband

förstudiermed och platsundersökningar. Studien också enligt SKBär deett av
underlag kan användas i samband med planering insatsersom för lokaliseraattav
förvaret.

ÖversiktsstudieI 95 bedömer SKB det olämpligt lokalisera djupförvaretattvara
till fjällkedjan, Skåne och Gotland. I övrigt översiktsstudien ingen konkretger
vägledning för valet kommuner för förstudier.av

FUD-Program 95 tillägger inget i sak beträffande krav och kriterier även om
innehåller utförligprogrammet uppdatering kunskapsläget berggrunden.en av om

KASAMs överväganden

Översiktsstudier

Som KASAM konstaterar i sina överväganden har detvetorätten övergripandeom
nationella perspektivet hittills i hög grad i bakgrundenträngts på grund attav
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helhetsperspektivet på lokaliseringsprocessen nationell angelägenhet saknats.som en
Olika kommuners ställningstaganden har därmed alltför mycket koncentrerats till
den kommunen.egna

Regeringen uttalar i beslut angående SKBs kompletteringsrapportsitt den iatt
likhet flertaletmed remissinstanser SKB bör sina över-att presenteraanser
siktsstudier och platsanknutna förstudier samlat i syfte bakgrund ochatt ge
förutsättningar i lokaliseringsarbetet. KASAM tolkar detta regeringenattsom
förordar nationellt perspektiv lokaliseringen.ett

ÖversiktsstudieSKB har redovisat sin 95 i anslutning till FUD-Program 95.
Beträffande förstudiema framgår det FUD-programmet SKB inte harännuattav
fått fram material tillräcklig omfattning för samlad redovisning och attav en

för kommande förstudier kommer till de specifikaprogrammet att anpassas
förhållanden finns i respektive kommun kap 9.3.1 Förstudier sid 126.som

Som KASAM berört inledningsvis i kapitel KASAM svårighet i detser en
fortsatta arbetet däri SKBs så snabbt koncentreras på två och sedanatt program en
kommun och plats. KASAM förordade i sitt yttrande SKBsöver
kompletteringsrapport till FUD-program 92 förstudiema inriktas på geologiskaatt
regioner enstaka kommuner. KASAM vidhåller denna rekommendationänsnarare
Geologiskt intressanta områden slutar inte nödvändigtvis vid kommungräns. Deten
kan finnas flera skäl för kommun kan beröras lokaliseringenänatt ettmer en av av
slutförvar. Därför kan förståelseden lokala SKB eftersträvar ändå behövasom
sökas inom grannskap kommun.störreett än en

SKB behandlar i sin översiktsrapport möjligheterna stegvis tolka berggrun-att
dens egenskaper bl. med avseende på mekanisk stabilitet och byggbarhet. Påa.
kartor i nationell skala redovisas jordtäcke jorddjup,och bergartskontakter,
magnetfältets homogenitet, brunnsdata och utsträckning topografiska lineament.av
Det finns enligt SKB inte anledning i nationell skala utesluta eller framhävaatt
några regioner eller områden intressanta med det underlag dessa kartorsom ger.
Den bristen hos översiktsrapporten enligt KASAMs mening juststörsta ingetär att
försök gjorts gå vidare från nationell till liknandeskala ingåendeatt en men mer
redovisningar för valda geologiska regioner.

Om det visar sig SKB inte får möjlighet genomföra det nödvändiga antaletatt att
förstudier inom de allra åren måste SKB ändå gå vidare inärmaste
lokaliseringsarbetet. Ett detta, KASAM lämpligt, SKBsätt göra äratt attsom anser
vidareutvecklar sina översiktsstudier till efterhand allt begränsade regioner,mer

särskilt intresse sina geologiska fömtsättningar. Därvidär bör SKBsom av genom
diskutera meriter hos olika huvudaltemativ för lokaliseringen, såsom fördelar och
nackdelar med lokalisering i södra respektive Sverige eller kustnäraetten norra
förvar respektive förvar i inlandet.ett
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Platsvalskriterier

SKB sin arbetsuppgift tillanger år 2001egen framatt underlag förvara ta en
ansökan lokalisera ochatt anlägga djupförvarom tillett specifik plats. Dennaen
plats skall enligt SKB ha mycket goda säkerhetsmässiga förutsättningar för
slutförvaringen. Dessa förutsättningar skall inte endast gälla nuvarande
förhållanden, de skall också gälla under de förhållanden kan uppkomma isom en
avlägsen framtid, så långt dessa förhållanden kan bedömas.

Platsvalsfaktorema i vissa fallär ganska generellt angivna, och det inte alltidär
angivet inom vilket intervall faktorerna skallens ligga för visa platsatt att ären

lämplig. En trovärdig kräver faktorernaatt tydligareprocess vad SKBänanges
hittills gjort. SKB måste också klargöra vad förväntar sigman att veta om
faktorerna i olika skeden platsvalet, med andra ord inför valav platser förav
platsundersökningar och val plats för detaljundersökning. KASAM inserav
svårigheterna med grunda successivtatt ochett systematiskt val platser förav
platsundersökningar enbart förstudier geologiska och andra säkerhetsmässigaav
faktorer, eftersom förstudiema endast mycket begränsad informationger en om
egenskaperna på slutförvarsdjup inom studerade områden. Först vid en
plastundersökning kan få information Åför platsspecifika säkerhetsanalyser.man
andra sidan borde studier nationell och regional nivå kunna bättrege
jämförelsematerial Översiktsstudievad framgårän SKBs 95.som av

KASAM och SKI anordnade seminariumgemensamt ett acceptanskriterier förom
berggrunden i september 1994. Till grund för presentationema och diskussionen
vid seminariet låg de krav platsegenskaper delvis föreslagits de nordiskasom av
säkerhetsmyndighetema delvis SKB kommit fram till, nämligen berggrundenatt

slutförvanngsplats skallen
varaktigt skydd de tillverkade barriärema,o ge

stabil och miljö för dessa barriärer,o ge en gynnsam
ha låg omsättning grundvatten förvaretso en av närzon,genom

lätt karaktärisera,att0 vara
recipientförhållanden och0 ge gynnsamma

fri från brytvärda förekomster värdefulla0 vara mineral.av
SKBs säkerhetsrelaterade lokaliseringsfaktorer, de redovisas i komplet-som

teringsrapporten till FUD-Program 92, uppdeladeär liknande i kravsätt
kemisk miljö, mekanisk stabilitet, bergets förmåga begränsa intrångatt transport,
och recipientförhållanden. KASAM finner omfattningen SKBs krav och kriterierav
tillfredsställande, de så längeärmu alltföratt är opreciserade.men Utfästelsen från
SKBs sida: "Inför platsundersökningama kommer SKB där så behövs tydliggöraatt
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ifaktorer",mellan olikalämpliga parameterintervall och kopplingar är rättett steg

det återstår för SKB detriktning, steget.att tamen
översiktlig genomgångi dennaKASAM i bilagan, längst bakgör rapport, aven

visar detSKB och SKI. Dessade säkerhetsrapporter attpresenteratssenaste som av
omkring bufferten har denbränslekapslama, bufferten och berget närmastär som

Däremotkvarhålla de radioaktivapotentialen innesluta och ämnena.största att ger
till isoleringenobetydligt bidragendastberggrunden i övrigt, fjärrzonen, ett av

från biosfären.sorberade radionukliderlånglivade, svagt
inledningsvis återgivna citatetdetstår i god överensstämmelse medslutsatsDenna

i ringa utsträckningförvar endastSKB 91: "Säkerheten hos sådant ärettur
radioaktivafördröja och sorberaomgivande förmågaberoende det bergets attav

i förstafunktion handinte fortsättningen "Bergetsärrmen", och strider är attmot
så deförhållanden tekniskastabila mekaniska och kemiskaunder lång tid attge

tillräckligtdock intelångtidsfunktion inte äventyras". Detbarriäremas är att
skall också varaktigtstabila, deförhållandena kring de tekniska barriärema är ge
säkerhetsfunktionbarriäremas godaförutsättning för de tekniskaskydd. En är att

SKB sig kunnagoda egenskaperbufferten långvarigt kan bibehålla de ansersom
påverkan sådanabufferten skyddas fråntillskriva den. För detta krävs ämnenatt av

bufferten behöver såbuffertens egenskaper, d.v.s.i grundvattnet kan förändrasom
förvaretgrundvatten. Säkerheten hos ställerlångt möjligt isoleras från rörligt

kapselnärzonen,kapselgropar borras,sålunda höga krav på de bergpartier där men
ha mycketformulering platsen skall godamåttliga krav på berget i övrigt. SKBs att

förtydligasslutförvaringen kan så,säkerhetsmässiga förutsättningar för att
ellerförvaringsdjup innehålla hög frekvens utsträcktaberggrunden skall en

konduktivitet,hydraulisk därgedigna bergblock med lågvolymer av
deponeringstunnlar kan inredas.

sid 20-22barriärfunktioner FUD-95,sin redovisning kravenI görav
mellan kapselnärzonen och berggrundenemellertid SKB inte någon skarp åtskillnad

skall tunnlarSKB skriver allmärma ordalag: förvarsberget ochi övrigt. i
förläggas så för säkerhet eller byggandedeponeringshål att ogynnsamma

SKB formulerabergpartier undviks." Enligt KASAMs uppfattning behöver
analyser buffertens funktionsärskilda kriterier för kapselnärzonen grundade på av

och egenskaper.

Slutsatser

efterhand allt begränsadeSKB bör vidareutveckla sina översiktsstudier till0 mer
områden;
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SKB bör diskutera olika huvudaltemativ för lokalisering,0 fördelart.ex.som
och nackdelar med lokalisering i södra respektive Sverige, elleren ettnorra
kustnära förvar respektive förvar i inlandet;ett
SKB bör precisera lokaliseringsfaktorema liksom vilken0 information kanman
få dem efter olika skeden i platsvalsprogrammet;om
SKB bör formulera särskilda kriterier för kapselnärzonen,0 d.v.s. de
bergpattier där deponeringstunnlar skall inredas.

3.4 Lokaliseringsförfarande och MKB-process

Bakgrund

SKBs uppläggning djupförvaretär skall lokaliserasatt förstudier i 5-10genom
kommuner, platsundersökningar på tvâ platser och till sist detaljundersökning en
plats. Regeringen har i beslut 1995-05-18 inget erinra denna uppläggning.att mot
Beträffande MKB-processen konstaterar regeringen sid 5:

likheti med vad SKB framhåller miljökonsekvensbeskrivningMKBatt och denen.
vilken den fram viktigt instrumentprocess utgör igenom tas kontakternaett med myndigheter,

berördakommuneroch allmänheten.Det enligt regeringensär meningviktigt klara former föratt
MKB-arbetet etablerasi tidigt skede lokaliseringsarbetet.ett av

Länsstyrelserna central roll sid 6:ges en

Länsstyrelsenhar och tillsyn i länet hushållningenöver medansvar Regeringennaturresurser.
förutsätter länsstyrelsen i det län berörsatt förstudier, platsundersölcningarellersom av
detaljstudie samordnande förtar ett de kontakter med kommuner och statligaansvar
myndigheter behövs för SKB skall kunna fram underlagtillsom att MKB förta prövningen

4enligt kap. naturresurslagen.

Regeringen tillrnäter sålunda MKB betydelse och framhållerstor vikten attav
klara former för MKB-arbetet etableras tidigt. Länsstyrelserna samordnandeettges

Ingen ytterligare vägledning beträffande huransvar. skall etablera "klarages man
former" för MKB. Inte heller SKBs FUD 95 någon vägledning i detta avseende.ger

På inbjudan länsstyrelsen i Kalmar län och Oskarshamns kommunav medav samt
stöd SKI och SSI samlades företrädare för beslutsfattareav knutna tillärsom
förstudier till i Stockholmmöte 1995-12-06.ett Syftet med mötet utrönaattvar
behovet nationell samordning de inledande skedena denav skallav av process som
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leda fram till MKB inför lokalisering djupförvar. Inbjudama och KASAMetten av

i uppdrag hemställa till regeringen vidta åtgärderskyndsamt föratt att attgavs
underlätta lokaliseringsförfarandet. Så skedde också brev tillgenom
Miljödepartementet den 29 januari 1996. brevet refererades till vissa svårigheterI

SKB på i sitt lokaliseringsarbete, bl.a. kommun Storuman efterstött attsom en
folkomröstning har avbrutit samarbetet med SKB länsstyrelsesamt att en
Norrbottens län beslutat uttala nej till lagring kämbränsle inomanväntatt ett av
länet.

Regeringen har därefter i beslut den 199615 maj nationell samordnareutsett en
kämavfallsområdet. Uppdraget innebär främja samordningen deatt av

informationsinsatser kommuner berörda SKBs studier avseende lokaliseringsom av
kämbränsle och kämavfall finner nödvändiga. samordnaren skall därvidanväntav

föreslå former för infomiationsutbyte hantering och slutförvaring använtom av
kämbränsle i övrigt beredd koordinera kontakterna mellan desamt attvara
kommuner och länsstyrelser berörs studiema. Samråd skall i erforderligsom av
omfattning ske med SSI, SKI och KASAM. Dessa skall i lämplig omfattning bistå
samordnaren i hans uppdrag.

KASAMs överväganden

Regeringsbesluten 1995-05-18 och 1996-05-15 två viktiga utgångspunkter förger
det fortsatta arbetet med lokalisering och MKB-process:

Det viktigt klara former för MKB-arbetet i tidigt skedeär att ett0 anges av
lokaliseringsarbetet. Länsstyrelserna har här central roll.en

finnsDet nationell samordnare på kämavfallsområdet bland0 annatnu en som
bör kunna bidra till tydliggöra hur lokaliseringsförfarandet och MKB-att

skall bedrivas.processen
tydligEn lokaliseringsprocedur innebär urvalet platser i olika skedenatt av av

med i förväg uttalade kriterier se avsnitt 3.3görs ochprogrammet ett
jämbördigt frånunderlag de olika platserna undersökts i tidigare skeden. Detsom
måste viktig del MKB-arbetet precisera vad skall ingå i dettaattvara en av som
beslutsunderlag. För detta behövs samordning på det nationella planet.en

Följande fyra principer kan för uppläggning MKB-förfarandet medanges av
avseende på lokaliseringen slutförvar:ettav

procedur förEn platsvalet, alla stakasmåsteär överensparter0 ut.som om,
måsteMan klargöra vilken information kan erhållas under olika faser0 som

t.ex. förstudier, och hur denna information kan användas för val platserav
för fas. stärker procedurenDet tidigtnästa detta för hela platsvalet.görsom
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Under varje fas fokuserar på frågor blir avgörande inför0 fas.nästaman som
Samtidigt identifierar frågor behöver genornlysas0 man som senare.

Ett syfte med MKB-processen den skallär allsidigt beslutsunderlag.att ettge
innebärDetta den måste omfatta hela djupförvarssystemet,att med andra 0rd även

inkapslingsanläggningen och Det finns, vilkettransportsystemet. också framgår av
3.2,avsnitt klara kopplingar mellan olika delar.systemets

Normalt syftar MKB-processen till fram de frågeställningaratt ta sökandensom
skall behandla i sin ansökan MKB-dokumentet. Detta s.k. förstudie.görs genom en
Därefter följer utredningsfas under vilken sökanden fram MKB-dokumenteten tar

underlag till ansökan. Frågeställningar slutförvarssystemet docksom mycketärom
komplexa och därför kommer olika intressenter behöva bygga kunskap ochatt upp
förståelse inför de beslut måste fattas. KASAM föreslår detta isom senare görsatt
MKB-förfarandet parallellt med SKBs utredningar skall leda fram till MKB-som
dokument och ansökan.

FAKTARUTA

tvåFörstudie begrepp-

I SKBs platsvalsprogram
SKBsI begreppet "förstudie"är led i förfarandet medprogram ett att

lokalisera djupförvar. Enligt FUD 95 skall förstudierett genomföras i 5-10
kommuner. På basis resultaten från förstudiema väljs två platser förav
platsundersökningar.

MKB-sammanhangI
I MKB-sammanhang talar "förstudie" det första i MKB-stegetman om som
arbetet. Förstudien omfattar kunskapsöversikt, avgränsning MKB-frågoren av

för det fortsatta arbetet.samt ett program

Med sådan ordning kan deltagarna i MKB-förfarandet, under den tiden som
sökanden fram sin ansökan, i olika formertar bearbeta särskilda frågor som
bedömts särskilt viktiga och svåra. Ett systematiskt bör anpassatprogram, som vara
till olika faser i SKBs arbete, kan läggas för detta, vilket bör kurma ligga inomupp
ansvarsområdet för den nyligen utsedde nationelle samordnaren
kärnavfallsområdet. sådantEtt förfarande borde kunna förutsättningar förge en
effektiv kunskapsuppbyggnad inom exempelvis berörda kommuner. Det måste här
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påbörja denintesyftet förbereda beslutsprocessen,är attpoängteras att att genom

blir säker.bedömningar slutförvaring på viss platsgöra t.ex.att om en
MKB-förfarandet delasfrågor under det samladeAllmänt kan de måste behandlas

in i fem kategorier:
Metod0
System
Inkapsling
Slutförvar
Transporter

slutförvaret kankategori innehåller mängd olika områden. FörVarje en
utgångspunkt iplatsvalsfaktorema MKB-exempelvis de tidigare angivna vara

strålskyddsfrågor för helasäkerhets- ocharbetet. Exempel på systemfrågor är
efteråtertagandeoch möjlighet till 1kapselns funktion i slutförvaret etappsystemet,

omfattandetillsammans mycketdjupförvaret. fem kategorierna frågorDe äravav
ordningMKB-förfarandet. I vilken olikaallt kan inte behandlas samtidigt underoch

tidpunkter för beslut ochfrågor med hänsyn till olikaskall behandlas får avgöras
bestäms tidigt.faser platsvalet. dock viktigt proceduren för dettaolika i Det är att

den definieradfå möjliga förutsättningar för bli stabil måsteFör bästaatt att vara
ansökan in.ända till slutet, d.v.s. ända fram till SKBs lämnasatt

i regiföreslår systematiskt läggs denKASAM därför att ett program upp, av
börkämavfallsområdet. syftenationelle samordnaren på Programmets attvara
försärskilt företrädare berördaförbereda de medverkande i MKB-processen,

inför granskningen ansökningar ochkommuner och andra lokala intressen, av
skall ingå iMKB-dokument. Metoden bör tidigt söka precisera vadatt somvara

därvid identifierabeslutsunderlaget i olika faser lokaliseringsprocessen och attav
Särskilt börfrågor särskild vikt eller kontroversiell detoch genomlysa natur.avav

påföremål för expertbedömningar grundtydliggöras vad fakta, vadär ärsom som
kan bedrivas iosäkerheter och vad värderingar. Programmet,är t.ex.av som som
helaform kurser, seminarier, debatter och utfrågningar, bör omfatta området,av

frågorinkapsling Specifika väljsd.v.s. metod, djupförvar, och transporter.system,
för ingående belysning.ut en

Slutsatser

KASAM vill liksom tidigare, betydelsen MKB-arbetet. Samtidigtbetona0 nu, av
bör den nationelle samordnaren kunna bidra till tydliggöra de funktioneratt

ingår i Samordnarens funktion i relation tillMKB-process. MKB-som en
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förfarandet behöver därför preciseras. KASAM vill samtidigt betona det äratt
de faktiska fmiktionema har betydelse, inte den formellasom ramen;
KASAM föreslår systematiskt läggs för belysaatt ett frågorprogram upp av
särskild betydelse. Avsikten detta skall kunnaär effektivatt ge
kunskapsuppbyggnad hos berörda inför kommande beslut. Alla iparter parter
platsval och MKB-process skall kunna delta detta bör startaprogram, som

och pågå under hela tiden framsnarast till beslut. Programmet kan organiseras
den nationelle samordnaren på kämavfallsområdet.av





barriärer4. Tillverkade

l4. Inkapsling

Bakgrund

SKBs ursprungliga kapselkonstruktion bestod cylindriskt kopparkärlettav som
omslöt stativ medett kämbränsle.använt Utrymmet mellan bränslet och
kopparkärlet efterfylldes med smält bly eller kopparpulver så kapseln efteratt
förslutning utgjorde kompakt kropp. sittI FUD-Program 92 redovisadeen SKB en
ändring konstruktionen. Iden kapseln omslöts kämbränsletav cylindrisktnya ettav
kärl stål det tryckbärande elementetav och utanförsom dettavar av en
kopparmantel det eftersträvade korrosionsskyddet. KASAMsom gav diskuterade i
sitt yttrande FUD-programöver 92 fördelar och nackdelar med det utförandet.nya
KASAM bedömde fördelarna sarmolikt skulleatt nackdelarnaöverväga och stödde
därför SKBs val stål-kopparkonceptet huvudaltemativ förav fortsattasom
undersökningar. KASAM konstaterade samtidigt det utförandetatt nya var
ofullständigt studerat och rekommenderade SKB i sitt FUD-programatt inta
studier fyllnadsmaterial innanför stålkapselnav kan förstärka kapselnssom
barriärfunktion.

SKB meddelade dessutom i FUD-program sin avsikt ansökasamma att om
lokaliseringstillstånd och koncession för inkapslingsstation vid årsskiftet 1996/97.en
Med hänsyn till kapselkonstruktionen sålundaatt måste fastställas inom den period

FUD-programmet skulle täcka, farm KASAM,som liksom SKI, det
anmärkningsvärt SKB inte berörde fråganatt konstruktions- ellerom pro-
duktkriterier för kapseln och inte tid i sina tidsplaner föravsatt myndighets-
granskning kapselkonstruktionen. KASAMav denna fråga påtog i sittnyttupp
yttrande SKBsöver kompletteringsrapport till FUD-program 92 eftersom denna
inte heller behandlade kapselkriterier i allmännaän ordalag.annat

KASAMs överväganden

SKBs program

SKB har denna gång lagt in i sitt de redovisningar KASAM efterlyste ochprogram
dessutom gjort ytterligare ändring kapselkonstmktionen. I sin versionen av senaste
består kapseln kopparmantel och massiv innerkomponentav en stål elleren av
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eventuellt brons. Innerkomponenten funktionen tryckbärandehar den tredubbla av

Valsningelement, fyllnadsmaterial och för bränsleelementen.stativ och
rullforrrming eller extrudering huvudaltemativ för tillverkningen koppar-är av
manteln, isostatiskhet pressning elektrodeponering koppar direktsamtmen av
innerkomponenten studeras reservmetoder.som

Kriterier för konstruktion och tillverkning

De kriterier för kapseln SKB redovisar sid 73 74 i FUD-rapportensom -
väl vad KASAM efterlyst tidigarei sina yttranden FUD-Programövermotsvarar

92 och kompletteringsrapporten till väsentliga konstruk-det Deprogrammet.
tionskraven behandlade och kriterier långtkvantitativa redovisade så dettaär är
möjligt på nuvarande stadium.

Kapselkonstruktionen

iMed genomförandet inkapslingsprojektet SKB avgörande sitt arbetetar ett stegav
med slutförvaringen det Inkapslingsanläggningenanvända kämbränslet. ärav en

och tidig, investering. När den färdigställts blir möjligheterna ytterligarestor, att
utveckla inkapslingstekniken SKBstarkt begränsade. i FUD-Program 95 siduppger
xviii "Arbetet befinner sig i förprojekteringsskedet. Resultaten från dettaatt nu
skall ligga till grund för SKBs beslut söka tillstånd uppföra anläggningen.att attom
Arbetet bedrivs så tillståndsansökan skall kunna länmas 1997."under Iatt samma
stycke finns dessbättre reservation "Tidpunkten för ansökan blir beroendeatten

i vilken anläggningsprojekteringen, kapselutvecklingentakt ochav
säkerhetsanalysen för kapslar i djupförvaret utvecklas".

Ännu så i 89 forsknings-FoU-Program de angelägnasent mestsom angavs
områdena för perioden 1990-95 korrosionsbedömning för potentiellavara
kapslingsmaterial, utprovning teknik för oförstörande provning och identifieringav

brottmekanismer. En kopparkapsel invändigt stålkapselstöddärav som av en
nämndes intressant alternativ för fortsatta studier FoU 89, delProgram II,ettsom
sid 37. I FUD-Program 92 koppar-stålkapseln huvudaltemativet och i FUD-var
Program 95 kopparkapseln med massiv innerkomponent stålär av
referensaltemativet. inteDet anmärkningsvärt principkonstruktionär att en
genomgår många ändringar utvecklingsarbete övergår från orienterandenär ett
forskning till projektstadium, det skulle inte heller anmärkningsvärtett men vara

de ändringar hittills gjorts behöver följas flera. Om något ärom som av
anmärkningsvärt så det SKB denna bakgrund projekterar förär att motsnarare
inlämnande tillståndsansökan redan under 1997.av en
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SKB har ändrat kapselkonstruktionen i någon ingåendetre steg utan mer

redovisning motiven för ändringarna. Bränslekapselnav förstagångs-är en
konstruktion och samtidigt de allra viktigaste spridningsbarriärema i SKBsen av
slutförvaringssystem. Den skall redovisas både i MKB och i samladen en
säkerhetsanalys slutförvaringenöver i samband med ansökan lokaliserings- ochom
byggnadstillstånd för inkapslingsanläggningen. MKBn har bl.a. funktionen som
beslutsunderlag där alternativ redovisas och jämförs. KASAM bedömer det som
viktigt SKB skapar tilltro tillatt den valda konstruktionenatt resultatetär av en
mognadsprocess har drivits tillräckligt långt. Därför bör SKB utförligtsom
redovisa utvecklingsgången för kapseln, för- och nackdelar med studerade alternativ
och motiven varför SKB den slutliga konstruktionen för beslutanser mogen nog om
byggande inkapslingsanläggningen och tillverkning kapslar.av av

Stödjande FoU för verifiering kapselns egenskaperav

Den tidigare, orienterande forskningen korrosionsegenskaper, krypegenskaperom
och brottmekanismer hos kopparmanteln behöver fortsättas, medmen nu
undersökningar tillämpad karaktär. KASAM det värdefulltav SKBmer attser som

planerar för inrättandet pilotverkstad förnu med förslutning ochav en prov
kontroll fullstora kapslar. Denna kommer bliav värde det gälleratt stort närav att
fokusera den verifierande forskningen de specifika egenskaperna hos tillverkade
kapslar. Detta möjliggör också svenska forskare iatt utsträckningstörre förän
närvarande kan komma in forskningen tillverkningsfrågor,rör vilket ärsom

angeläget för högaytterst kompetensatt ska kunna byggassamma upp som
egenskapssidan. Med tanke den goda forskningstradition finns i Sverigesom
rörande tillverkning med metalliska material finns det alla förutsättningar uppnåatt
detta.

SKB lägger, enligt KASAMs uppfattning, omsorgsfullt arbete valettner av
material och tillverkningsmetoder, arbetar med så ambitiös tidplan detmen en att
kan finnas risk för förhastade beslut. KASAM vill därför särskilt betona några
frågor isarnband med kapselns egenskaper och tillverkningstekniken måste fåsom
tillfredsställande svar.

Tillverkning
Utgångsmaterialet, koppargötet, för bearbetning till cylindrisk mantel kommer att

grovkomigt. Bearbetningen, antingen valsning ochvara rullfomming eller
extrudering, kan komma materialetatt finkornig mikro-ge en gynnsammare, mer
struktur den utförs på Resultateträtt sätt. bearbetningen,om hur homogenav
komstrukturen blir, behöver kontrolleras. Varmbearbetningsförsök bör igöras
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laboratorieskala för få fram möjliggör modelleringparametervärdenatt som en av
mikrostrukturförändringar vid olika bearbetningsförlopp. Med hjälp av
modelleringen kan bearbetningsförloppet optimeras. Lämplig för attprogramvara
utföra dessa beräkningar finns i Sverige och har tidigare med framgång föranvänts

analysera valsning koppar. Speciellt viktigt hålla och vidär göt ämnenatt attav
höga under så tiderkorta möjligt och till tillräckligtemperaturer attattsom se
reduktion vid bearbetningen sker så kornförfiningenden nämnda erhålls.att ovan

anjskaMe egenskaper
De fosforlegerade kopparmaterial studerats har visat tillfredsställande kryp-som
egenskaper. Man måste dock beakta koppam i allt väsentligt varit finkornig iatt
hittills genomförda försök. Grovkomig struktur normalt sänkt krypduktilitetger

sådanoch struktur har observerats både efter bearbetning i grundmaterialet och i
svetsförbanden. därförDet angeläget krypegenskaper bestäms för dessaär ävenatt
strukturtyper. Om rullformad kapsel kommer utnyttjas efterföljandeatt utanen
glödgning så måste krypegenskapema för kallforrnat material studeras.även

särskiltEtt problem för bränslekapslama extrapolera kryphållfastheten ochär att
duktiliteten långt tidsintervall. förnyadEn analys hittills genomfördaöver ett av
försök bör göras.

Den gjutna innerkomponenten nykomling i kapselkonstruktionen. Egen-är en
skapema hos de tänkta materialen, gjutstål, segjäm eller brons, behöver studeras.
De mekaniska egenskaper dessa material iuppvisar konventionellasom
komponenter tillräckliga för kapselkonstruktionen. Det alltsåär i förstaäven är
hand frågan verifiera motsvarande egenskaper kan uppnås. Exempelvis,att attom
kan toleranser hållas kopparmantelns innerrnåttsnäva och kan tillräckligtmot
defektfria material uppnås i aktuella dimensioner och geometrier

Kgrrgsignsçgçnskaper
Koppannantelns resistens allmänkorrosion förefaller betryggande i demot att vara
gnmdvatten kan förväntas aktuella djup i svensk berggrund liksom ävensom

Ävenresistensen punktfrätning. spänningskorrosion inte observerats iännumot om
den aktuella grundvattenmiljön fortsatta studier förangelägnaär möjligtatt om
finna något kriterium för säkrare kurma korrosionstypenrisken för efteravgöraatt
långa tidsrymder. Dessa studier bör innefatta långtidsförsök.även

Mikrobakteriell korrosion sannolikt det område förtjänar ingåendeär mestsom
undersökningar för närvarande. Korrosionstypen kan få allvarliga konsekvenser om
den inte begränsas, eftersom tillgången på sulfat, bakterierna kan omvandla tillsom
sulfid, i sin effektiv korrodant, riklig i bentoniten vidareär se avsnitttur ärsom en
4.3.
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Tillverkning och kontroll

Kopparkapslama kommer tillverkas löpandeatt under period tjugotal år.etten av
Etappindelningen i pilottillverkning med möjlighet till pilotdeponering av
bränsleattrapper, tillverkning för deponering bränsle i demonstrationsskala ochav
tillverkning för den återstående deponeringen möjligheter till förbättringger av
detaljer i konstruktionen och tillverkningen detta behövs. SKB måste ändå haom
tillverkningskvaliten under betryggande kontroll redan från starten av
demonstrationsdeponeringen.

KASAM rekommenderar därför SKB utnyttjar denatt produktionskapacitet som
måste byggas hos underleverantörer och denupp pilotanläggningen förresurs som
kapselförslutning tillutgör producera förhållandevisatt ett antal provkapslar.stort
Detta kommer få värdeatt det gällerstort när belysa de variationsområdenatt för
kapselegenskapema kan uppkomma i serieproduktion. Dessa behöversom fastställas

lämpliga kontrollprogram viktigtgenom är utvecklingsstegett i sig.som
KASAM rekommenderar i kapitel Äspölaboratoriet.avsnittet SKBom att

utvidga målsättningen för provdeponeringen Äspölaboratoriet.inaktiva kapslar iav
En omfattande pilottillverkning kapslar faller väl i bildenav sådanav en
pilotdeponering.

Slutsatser

Med tanke på kapselns centrala roll barriär0 fortsatt forskningär kringsom
mekaniska egenskaper och korrosion angelägen. Det gäller inte minst sådant

endast i begränsad utsträckning studeratssom tidigare krypning i svetsför-som
band och mikrobakteriell korrosion;
Den utvecklingsinsats hittills bedrivits0 rörande kapselns tillverkningsom har
huvudsakligen haft teknologisk karaktär. Det viktigtär den komplette-att även

med långsiktig kunskapsuppbyggnad och forskningras inte minst i Sverige;
Även många aspekter kapselns0 egenskaperom har studerats SKB,av såav re-
kommenderar KASAM utnyttjar hela denatt tidsram finns förman ut-som
veckling och studier, och inte låser sig enbart till alternativ;ett
SKB bör tillverka förhållandevis0 ett antal kapslar förstort verifiering av pro-
duktegenskapema och kontrollprogrammet. Dessa används därefter lämpligen

Äspölaboratoriet.för pilotdeponering ien
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Bufferten4.2

viktiga uppgifter i förvaret.bränslekapslama flera mycket DenBufferten kring har
bakterier, kan korrodera kapselnsi grundvattnet, inklusiveskall hindra ämnen som

kapseln, den skall alstra mottryckfrån fram tillkopparmantel, tränga ettatt mot
den skall hålla kapseln platskapselgropen stabiliseras, ochbergtrycket så att

i den omgivandemekaniska orsakade rörelserskydda den skadormot av
skall hämmai bränslet och den ochberggrunden, den skall leda bort restvännen

kapseln.från bränslet det går hål FUD-fördröja utläckage radionuklider omav
förmågatilltro till bentonitens dels95 intryck överdrivenprogrammet ettger av

kemiskt bindabehålla sin höga täthet delssvälla och därefter i alla tiderförst attatt
SKBs tekniskaså fast bakterier torkas ihjäl. rapporterporvattnet att ger en mer

KASAMbör undersökasförsiktig tolkning och påpekar risker närmare. trorsom
ivågar identifiera problem FUD-viktigt för förtroendet SKBdet ävenäratt att

tekniskakrets desprids till mycket större än rapporterna.programmen som en
fullgottkärnbränslet skall skyddtekniska barriärer omsluterDe ett motgesom

tillbarriär inte upphov skadorläckage. SKB måste visa skadaatt en geren
kapsel lederså hål tillbarriärer. får exempelvis inteandra Det att ett en envara

sprickor ikapseln vätgasutvecklingenså korrosion stål inne i öppnarattstor av
bentoniten självläkeråterförsluts. SKB hävdarbentoniten torkar och närattsom

vilketsjunkit, förklarar intelämnat bentoniten och trycket sättmen gasengasen
bentoniten innesluten i kapselgrop ochkan lämna är pressas ner aven ensom

bentonitensstååtertätningsplugg skall stark och tät emotattnogsom vara
svälltryck.

Bentonitens svällningbentonitens uppgifter hålla kapseln plats.En är attav
kapseln ochdödvolym finnsskall utnyttjas för fylla den runt motatt som

i FUD-95påpekar sidan 35bergväggen och igen sprickor i denna. Mantäppa att
vattemnättning svällning närberget samtidigtnärberget tillåter och attmen

sprickorcementering, mineralomvandling och penetreringmotverkar störreav som
På sidan 37 påpekarskulle kunna sänka bentonittätheten väsentligt. attmanannars

värmekälla kommermodellberäkningar visat buffertmaterialet närmastatt atten
i diskuterar inte omfattningen dennatorka och krympa volym, avmanmen

sprickbildning. Hur kommerkrympning från uttorkning och den kan leda tillom
förstinitiala värmetransienten; svälla,bentoniten bete sig under densammantaget att

kanske spricka för sedansedan uttorkas från kapseln, krympa ochvärmen attav
återfuktas värrneavgivningen från bränslet avtarnär

nödvändig funktion hos åter-På sidan 35 i 95 påpekar ocksåFUD att enman
bentonit från deponeringshåletfyllnadsmaterialet motverka utsvällning ochär att av

ballastdetta åstadkommes bentonit blandas i ballasten. Oblandad skulleatt attgenom
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bara kunna i sådanaövervägas avsnitt tunneln där det visatsav att vattentransporten
kring kapslama inte påverkas den hydrauliska konduktiviteten i tunneln. Manav

då sådana tunnelsektioner kanatt behöva i varje ände.anser tätas
frågaMan kan sig hur det möjligtär packa återfyllnadsmaterialetatt så tätt mot

tunnelbotten packmaterialet förmår hållaatt tillbaka den uppåtgående sväll-
ningskraft bentoniten får den blirnär vattenfylld Detsom uppenbart, vidvar

ÄspötunnelnKASAMs besök i under återfyllnadsförsöken, hade svårigheteratt man
följa de ursprungliga planema för återfyllningen.att I stället tvingades undvikaman
blanda bentonit i packningsmaterialetatt eftersom det omöjligt hårdpackaattvar

hade svällningnär från i botten tunneln.vattenman en av
harMan två altemativ för hur bentonitenangett skall placeras i slutförvaret:

Alternativ 1 "in situ"är pressning verkar svår klarasom särskilten medattsom
tanke fick tankenatt överge inblandning bentonit i återfyllnads-man av
materialet. Alternativ 2 omfattar förpressade bentonitblock hög täthet. Här liggerav

utmaning i precision och skarvar itäta kravet hållaen materialetsamt underatt
tryck före och under återfyllnad.

Bentonitens kemiska sammansättning varierar starkt, kan montmorillonitt.ex.
svällande lera ingå med 65-80% i MX-80 bentonit. Förutom montmorilloniten,

ytkemi påverkar syra/bas-egenskapema så finns det ocksåvars varierande halten
kvarts i bentoniten andra ytegenskaper jonbytarkaraktär. Den komplexasom ger av
sammansättningen hos bentonit adsorption/diffusiongör och flödeatt genom ma-
terialet också kan variera. Kan vätesulñdjoner diffunderat.ex. bentonitengenom
En bekräftelse måste också finnas på hur säkra de kemiska data för bentonitensär
alla strukturvarianter det gällernär genomsläpplighet nuklider.av

Vid fastställande möjliga kemiska i bufferten och dess närberg,av processer
liksom innanför kapslingen, i förvarszonen och i fjärrzonen, bör rad variableren
främst löslighetsförmåga, komplexbildning och kinetik radioaktiva ämnenav
beaktas så väl inom förväntade gränsvärden utanför dessa gränsvärdensom samt
kopplade effekter variablema. Således bör studierna stödjas state-of-the-anav av
kemometrisk försöksplanering, där forskning väl framme i Sverige.är

4.3 Bakteriella processer

När det gäller angelägna forskningsinsatser så det helt klartär bakteriers möjligaatt
inverkan på korrosion kopparkapslama bör i fokus. Mikroorganismersättasav
både aeroba och anaeroba deltar aktivt i svavels kretscykel där den reducerade
formen sulfid, H23, korrosiv förär koppar och stål. Många de sulfatreducerandeav
bakterierna inte klassificeradeär idag, och det gäller denär temperaturberoende
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varianterna så fortfarande väldigt lite känt då dessa varianterär mycketväxer
långsamt. Många kan till och med med enda elektrondonatorväxa väte ochsom
koldioxid enda kolkälla. Förhållandena bränslekapslama kommerruntsom att vara

för bakterier denna Tillgång till kol och finns både i bergetväteart.gynnsamma av
och i bentoniten, syretillgång nödvändig, i bentoniten 50är 80 Ctemperaturen -
innefattar den optimala 65 C, och trycket vid 500 djup inget hinder förutgörm
många dessa bakterier frodas.attav

SKBsI tekniska 95-27 redovisas bentonitens förmåga i slutsatsen "detrapport är
ingen snabb mekanism för mikrobiologiskt inducerad sulfidkorrosion i en
bentonitbuffert vattenaktiviteten kan hållas låg nivå 0,96 eller lägre,om en av

g/cm3."vilket relativt hög densitet minst 2,0 Detmotsvarar ären
anmärkningsvärt dessa studier gjordes vid 30 C då dels förhållandenaatt vet attman
i förvaret kommer 50-80 C och optimal sulfatreduktion sker vid cirkaatt attvara
65 C.

En slutsats i SKB 95-25 uttrycker "Den fullständiga kringrapporten att processen
sulfatreduktion inte känd och rad faktorersär inverkan inhibitorer,t.ex.en -
acceleratorer, alternativa elektrondonatorer måste undersökas närmare". Kan-
sulfatreducerande bakterier utnyttja vätgas Man också sulfatreduktionvet att är
vanlig djup 100 och särskilt istörre salthaltigtän grundvatten. I FUD 95 sid.m
37 påpekar SKB vikten begränsa sulfatreducerande bakteriers inverkan ochattav

bentonitbufferten enda barriär för detta. Slutsatsen "resultaten såäranger attsom
här långt tyder bakterier inte överlever och det visar sig riktigt såatt utgörom
bentoniten barriär för mikrobema". På sid. 78 FUD 95 skriver SKB angåendeen
mikrobiell korrosion "Pågående undersökningar tillväxtenatt av av
sulfatreducerande bakterier i kompakt bentonit visar för densitet 1500överatt en
kg/m3 kan inte bakterierna överleva. Mikrobiell korrosion skulle därmed inte
kunna påverka kapselns livslängd något avgörande sätt". Vid jämförelseen av
dessa slutsatser med innehållet i de tekniska och vid bedömningrapporterna en av
den potentiella storleken detta problem, KASAM 95FUD uttryckerattav anser en
alltför ensidigt positiv och möjligen felaktig jfr SKB 95-27 sid 19samtvag
tolkning nuläget.av



SSSKBSfrågorVissa5. forskningom

Bakgrund

Den verksamhet SKB redovisar i FUD-Program 95 har i högre grad i de tidigareän
karaktären konkreta handlingsprogram ellerprogrammen projekt inomav

avgränsade delområden med samordnade ganska tidsramar.snäva Denmen
orienterande forskningen redovisats i rappoitband i deett tidigaresom separat
FoU- och FUD-programmen, har denna gång reducerats till kapitel givitsett som

betecknandeden titeln "Stödjande FoU". Inom några projektområdena,av
exempelvis inkapsling, redovisar SKB hela sin verksamhet projektinsatser,som
inom andra, exempelvis säkerhetsanalyser, kompletteras beskrivningen detav
projektinriktade arbetet med kortare FoU-avsnitt inom "Stödjande FoU".

Redovisningen kunskapsläget har haft den utvecklingen, den har givitsav motsatta
allt större efterhand iutrymme En utförlig redovisning SKBsprogrammen. av syn

kunskapslägetpå bakgrund till forskningsprogrammet efterlystes isom
remissyttranden de tidigasteöver i sin nuvarande omfattningprogrammen, utgör
den värdefullt inslag i FUD-Programett 95.

KASAMs överväganden

Forskningens kvalitet

stödjandeDen forskning SKB bedriver i sitt slutförvaringsprogram inriktas i stor
utsträckning på skaffa underlag till SKBsatt analyser slutförvarets funktion ochav
möjliga påverkan människor och miljö utläckage framföralltgenom av
radioaktiva Programmetänmen. utvecklas i växelverkan mellan analyseren av

kan påverka barriärfunktioner, beräkningarsystemetsprocesser som derasav
konsekvenser, identifiering osäkerheter i ingångsdata och i modelleringenav av

fokusering den stödjande forskningensamt på sådanaprocesser data ochav
där osäkerhet kan få kritisk betydelse för värderingenprocesser systemetsav

funktion. Det vikt förär största trovärdigheten i SKBs påståendenav att
förvaringen inte kommer få några skadliga konsekvenseratt för miljö och
människor, forskningen slutförvaringenatt genomförs, publiceras och granskasom
enligt de gäller i forskarvärlden i övrigt. Det kan ocksånormer viktigtsom attvara
få fram kunskap inte enbart framtagenär SKBs traditionellt anlitadesom av
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forskargrupper. Det därför friståendeangeläget inhemsk kompetensär högatt en av
kvalitet utvecklas inom alla nyckelområden. Härvid bör självfallet de möjligheter

sig inom forskningsprogramEUsöppnar tillvaratas.som nu
Ett för kvalitetskontroll, förnyelse, avslutande utvärderingsystern samt av

forskningsprojekt inte beskriven i FUD-Program 95 det bordeär trots att vara av
vikt för SKB finna former förstörsta i alla lägen utnyttja den högstaatt att

forskningskompetens landet erbjuder. Det dessutom oklart vilken granskningärsom
SKBs tekniska forskning för idag innan den publiceras. Krav börutsätts ställassom
resultat från SKBs forskningsprojekt i ökad utsträckning publicerasatt i

internationellt erkända tidskrifter med vetenskaplig granskning.

Ãspölaboratoriet

Kämbränslenämnden skrev i sitt yttrande SKBs FoU-program 89 SKBöver att
borde utreda slutförvaringen kan genomföras stegvis med "kontrollstationer ochom

Ãspölaboratorietmöjligheter till korrigerande åtgärder efter varje steg. ger
möjlighet deponeringstekniken övervakaoch de tillverkade barriäremasatt prova
funktion i initialskede. I byggs slutförvar i demonstrationsskalaett nästa försteg ett
5-10% den totala bränslemängden. Med erfarenheter från dessa kan sedanstegav
beslut till slutförvaring i full skala.tas stegom

SKB till sig förslaget utbyggnad slutförvaret i Tankentog etapper.om en attav
Ãspölaboratorietprovdeponera bränsleattrapper i inte för SKB. Denvar ny

omnämndes i FoU-program 89 Pilotförsök förvarssystem. SKB har emellertidsom
inte i de följande pilotförsöken tydlig roll viktig förstagettprogrammen en som en

i serie där SKBs slutförvaringsteknik och verifierasetapp tre, ochen av provas
erfarenheter återförs till konstruktion och projektering, innan nästa steg tas.

Äspö-programrnetPilotförsöken finns med i i 95,FUD med blygsammen en
satsning, fyra kapslar inalles.

KASAM flera skäl till SKB bör öka satsningen på provdeponeringattser av
kapslar. SKB behöver verifiera sin teknik för tillverkning och kontroll deav
tekniska barriärema, såväl kapslingen bufferten liksom deponeringstekniken, isom

utsträckning fyrastörre provdeponeringar. Samfunktionenän mellan dengenom
vattenmättade, kompakterade bufferten, återfylhiingspluggen och kapselgropen
under den initiala värmetransienten behöver studeras och analyseras, exempelvis i
närberg med olika hydraulisk konduktivitet. Värmetransienten länge ivarar
förhållande till provperiod, provperiod något decennium med fortsatten men en om
uppföljning bör underlag för extrapolering.ett gottge

Hittills har SKB endast kunnat beskriva det planerade slutförvaret med skisser
och beräkningsresultat SKB informerat kommunernär varit aktuella försom
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förstudien Det förståeligt sådanär presentation med viss skepsis.tasom emoten en
SKB skall något ingen hargöra gjort förut. Enligt all erfarenhet har teknikny
barnsjukdomar. En betydligt omfattande provdeponering den planeradeän börmer
både bidra till eventuella brister i tekniken avslöjasatt på tidigt stadium och tillett

utomstående får ökat förtroende för ochatt möjlighet till insyn i SKBs arbeten med
slutförvaringen.

EU

EU bedriver forskningsprogram inom kämavfallsområdet.ett stort Nuvarande
pågår under fyraårsperioden 1995-98, varefterramprogram ett nytt program

förutsätts komma. Sverige bidrar medlem i tillEU finansieringen dennasom av
forskning.

Sveriges deltagande i forskningsprogramEUs har hittills varit relativt begränsat.
KASAM kan ha viss förståelse för SKB det svenskanärom nu programmet, som
hittills måste bedömas framgångsrikt, alltmer övergår till "projektfas"som ävenen
fortsättningsvis vill begränsa sitt deltagande.

Samtidigt kommer resultaten från EUs forskningsprogram ofrånkomligen att
påverka förutsättningarna för det svenska exempelvisprogrammet, attgenom
slutsatser dras betydelsen olika osäkerheter och rekommendationerom attav ges om
viktiga forskningsområden. Genom EUs har karaktären forskningatt program av

genomförandeibörän det också kunna bidra till ökad grad vetenskapligmer av
granskning. Vidare bör det finnas förutsättningar för de finns inomatt resurser som

ocksåEU skall kunna bidra till lösa vetenskapliga frågor fortfarandeatt finns isom
SKBs program.

Svenska forskare väl medvetnaär EUs forskningsprogram möjligom som en
finansieringskälla. KASAM det angeläget SKB och myndigheternaattser som
utvecklar strategi för vilken roll EUs forskning skall ha i det svenskaen

och aktivt medverkarprogrammet föratt få utformningattman nästaen av
så det bli till möjligaatt förstörsta svensk del. Det ocksåramprogram nytta är

viktigt demokrati- och medinflytandefrågoratt miljökonsekvensbeskrivningarsamt
med anknytning till kämavfall i kommande forskningsprogramutrymme inomges
EU
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Bilaga

En översiktlig belysning KBS-metodens säkerhetsegenskaperav

I avsnittet insyn och i kapiteltransparens 2om har KASAM föreslagit
SKB skall redovisaatt sin säkerhetsanalys på överskådligtett sättmer
hittills.än I denna bilaga KASAM exempel påettger stegvisen

redovisning KBS-systemets barriärfunktioner.av Syftet är att
framställningssättet skall jämförelsevis lätt följa förvara denatt
intresserade lekmannen.

Om det går hål kapsel så grundvatten kanatt inen tränga och laka ur
radionuklider bränslet så kommer radionuklidema hindrasur och avlänkasatt
sin biosfärenväg mot antal barriärer. Ett åskådligtettav beskrivasätt dessaatt
säkerhetsegenskaper hos slutförvarssystemett är redovisa huratt mängden eller
koncentrationen radionuklidema i grundvattnet påverkasav barriärema förstegav

längs från bränsletsteg vägen till biosfären. Ett egenvärde hos sådan stegvisen
redovisning radio-nuklidemas med grundvattenav transport deär enskildaatt
barriärernas funktion och bidrag till säkerheten blir tydliga och kan underlag förge
beslut acceptanskriterier och forskningsprioriteringom vad gällerom
barriäregenskaper. Av särskilt intresse destort värdenär framräknassom
utläckaget radionuklider från de tillverkade barriärerna,av d.v.s. bränslet, kapseln
och bentonitbufferten. De visar i vilken utsträckning dessa förmår reducera denatt
riskpotential finns i det använda bränslets radioaktivitet,som och vilken eller vilka
funktioner berget behöver ha försom i sin helhetatt skallsystemet denge
nödvändiga säkerheten.

En genomgång gjorda säkerhetsanalyser visar de olikaav barriärernasatt
funktioner kan beskrivas så kapseln isolerar bränsletatt från grundvattnet,
bränslematerialet försvårar för radionuklidema lösas i grundvattnet,att
bentonitbufferten begränsar och fördröjer radionuklidemas rörelse från kapseln,ut
varefter koncentrationen radionuklider i grundvattnet spädsav underut passagen

berggrunden till biosfären.genom

Kriterier för frånutsläpp förvaret

De nordiska strålskydds- och säkerhetsmyndighetema inom kärnkraftområdet gav
1993 skrift "Disposal ofut High Level Radioactiveen Waste. Consideration of Some
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för myndigheterna,vägledandedock endastskrift,Criteria". dennaBasic I ärsom

använda kämbränslet.detslutförvaringenkriterier förföreslås grundläggande av
bio-radionuklider tillstråldoser och utläckagevisaSäkerhetsanalysen skall att av

i regelverket:föreslagitsdesfären ligger inom gränser som
så stråldoser tilllivsmiljö skall begränsastill vårradionukliderLäckaget attav0

0,1 mSv/år.inte överstigerindivider
tidspe-medelvärdebiosfären, räknatradionuklider till överlnflödet ensom0 av

10 -100 kBq/årintervallenligga inomskall högst10 000 år ellerriod mer,om
långlivade radio-andrakBq/år för100 1000alfastrålare ochför långlivade -

bearbetats förbrutits ochräknaslnflödet skallnuklider. ton natururan somper
kämbränslet.användaproducera detatt

radionuklidersmodeller förhjälpstråldoser medBeräkningar trans-görs avav
efterhandblir allt osäkraremodellermänniskan. Dessabiosfären tillport genom

Inflödeskriteriet harframtider.för allt avlägsnareanvänds i dosberäkningardesom
bortom destråldoskriteriet för tider närmastekomplement tilltillkommit ettsom

inflödet tilljämförelse medutifrånberäknatsGränsvärdena har10 000 åren. en
berggmnd.vårradioaktiva inaturligabiosfären ämnenav

Beräkningsgång

KBS-förvaretskvalitativt belysa91 förfrån SKBKASAM har dataanvänt att
godkäntgranskat och deKASAM harinnebär intesäkerhetsegenskaper. Detta att

KASAM dock dei SKB 91,beräkningsmodellerdata och använts attansermensom
beskrivning.kvalitativanvändas itillräckligt trovärdiga förär att en

i förkällstyrkor Bquträknats medsammanställts ochTabellema l och 2 har
3-3 på sid 25 itabellerna 3-1 tillfrånviktiga radionuklider i bränsletolika tagna

friai kapsel. Dentill 2,1 i bränsletomräknatsSKB 91. Tabellema har ton enuran
tillomräknade600 Lösligheter i mol/l,beräknats tillinne i kapseln harvolymen

91. förstås allMed pulsutsläppsid 109 i SKBtagits från tabell 8-2Bq/l, har att
Cs-135totala mängden% denmängden I-129 och 5C-l4, 10 % den totala avav

och zirkal-urandioxidentill spalten mellanfrån urandioxidenförutsätts ha läckt ut
Zirkalloykapslama läckasin reaktor.bränslet fanns iloykapslingen redan antasnär

Ra-226, Pa-23lin.i dettaså mängder omedelbart lösesdessa när trängtvattnetatt
100 000 åren efterförstaNp-237 ökar i mängd under deoch uttaget avca

tilldotterprodukterpå grund debränsleelementen från reaktorema är tyngreattav
000 år efterför tidpunkten 100mängder gällernuklider i bränslet. Deras

förGränsvärdet i Bq/lskall underskattas.för deras betydelse intedeponeringen att
mSv/år och dedosgränsen 0,1med användandedricksvatten har beräknats av
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dosfaktorer för i IAEAs International Basicvuxna personer Safetysom anges
Standards for Protection against Ionizing Radiation IAEA Safety Series No 115.
En individs intag dricksvatten har antagits 500 l/âr.av m.m. vara

Tabell Källtermer innanför kapseln

Nuklid Halverings- Källstyrka i Källstyrka i Gränsv. Anmärkning
tid år bränslet inuti för dricks-vattnet

Bq/kapsel kapselnBq/l Bq/lvatten

8x10105 730014 120 000 000 340 Pulsutsl. 100 %
1,1x1012214000Tc-99 1200 310
2,7x10915 700 0001-129 400 000 1,8 Pulsutsl. 10 %
3,8x10102 950 000Cs-135 3 000 000 100 Pulsutsläpp 5 %
8,4x10I01 600Ra-226 8 000 000 0,7 Efter 100 000 år
1,6xl0932 800Pa-231 160 000 0,3 Efter 100 000 år
9x10102 140 000Np-237 12 1,8 Efter 100 000 år
2,3x101324 100130-239 8 000 0,8
1,7x1011376 000Pu-242 60 0,8
1,9x10127 370Am-243 10 000 1,0

Som framgår tabell l redan självaär bränslematerialetav verksam barriären
radionuklidläckage tackmot urandioxiden svårlösligatt iär syrefrittvare

gnmdvatten. Flertalet de alfastrålande nuklidematunga, och mångaav deav
långlivade klyvningsproduktema också svårlösliga.är Resultatet blir mängdenatt av
dessa radionuklider i blir mycket lägre ivattnet bränslet.än Däremot frigörs stora
andelar de lättlösliga nuklidema snabbt tillav vattnet.

Bentoniten innehåller grundvatten i sina mellan lerpartiklamaporer vattnetmen
rinner inte leran. Radionuklider, alla molekyler,genom sig i stilla-rör ävensom
stående på grund sinvatten värmerörelse leran trångaav ärmen passagerna genom
och många nuklider häftar vid, sorberas på, lerpartiklama. Resultatet blir en
åtstrypning och fördröjning radionuklidertransporten bentonit-av av genom
bufferten.

Maximivärden för utläckaget i Bq/år bentonitbufferten har hämtatsgenom ur
tabell 8-4 på sidan 113 i SKB 91. Värdena bygger på antagandet kapseln haratt ett
hål mmmed 5 De har omräknats med hänsyn tillarea. kapseln i sinatt nya
utformning har mycket fri volymstörre för det inträngandeen den kap-änvattnet
sel SKB 91 räknat med. Detta sänker koncentrationensom avsevärt i kapselvattnet

de lättlösliga nuklidema C-l4, I-129 och Cs-135av frigörs pulsutsläpp.som som
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bufferteneftersom diffusionenbentonitenpåverkar läckaget ärDetta genomgenom

innanför leran. Läckaget deiproportionell koncentrationen vattnetmot av
Värdena förinte vattenvolymen. Ra-nuklidema påverkaslöslighetsbegränsade av

dessa två nuklider8-14 i SKB 91. Utläckagen226 Pa-231 avlästa figuroch är avur
övrigaberäkningsmodell de värdenaochberäknade med helt ängrövreär en arman

få nuklider någonde hör till deändå medtagits eftersomde har som germen
närrmvärd dosrisk.

Utflöden tillTabell närzonen

Tid Gränsv. Utspäd-i MaxvärdeNuklid Källstyrka närut- max-av
för dricks- ningsbehovfrån värdetinuti flödetvattnet upp-

Bq/l för dricks-nås,årbuffertenkapseln, vatten,
vattenbruk,år,Bq/kapsel underett
m3/årBq/kapsel

sx1010 1x107 340 3014000-14
500 000 310 0,001800 000 1Tc-99

2,7x108 0,5000 1,3650 171.129
1,9x109 2,1x106 100 2180Cs-135
5x108 4330 000 0,730 000Ra-226
7x1O7 3,520 000 0,31 000921-231

1,8 0,0018 000 0.06 500 000Np-237
500 000 0,8 0,0015 000 000 0,001Pu-239

000 0,8 0,00140 000 0,06 500Pu-242
0,003106 000 1,0000 000 37Am-243

bentonitbufferten kommer spädas iradionuklider läckerDe att utut genomsom
radionuklider så lågviss utspädning blir haltengrundvattnet. Vid någon attav

0,1 mSv/åranvändas dricksvatten dosgränsengrundvattnet kan över-utan attsom
utspädningframräknade på denna uttrycktskrids. sista kolumnen värdenDen ger

år i akvifarminst behöverden grundvattenmängd omsättas en sompersom som
till fördröjninghänsyn har tagitsdricksvattenbrunn. Ingenavtappas avav en

radionuklidema berggrunden.deras väg genom
flera nuklider förekommerGränsvärdena enskilda nuklidema. Omgäller de sam-

dosbidragen intetidigt i gränsvärdena justeras såmåstevattnet att summan av
buffertennuklider från för-överskrider dosgränsen. Utflödet olikaden ärsatta av

Cs-l35sorberade nuklidema C-14, I-l29 och når sindelat i tiden så deatt svagt
relativt efter kapselskada. C-14 kanmaximala utsläppshastighet inom kort tid en
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bara komma i mängdstörre kapselut skadas inom de första femtiotusen årenom en
eftersom C-14 har relativt kort halveringstid. De höga värdena för Ra-226en och
Pa-231 kan inte nås förrän tiotusentals år efter deponeringen eftersom dessa
nuklider långsamt in i bränslet frånväxer sönderfallande uran-234 uran-235.resp
Dessa två nuklider förekommer naturligaäven radionuklider i berggrunden.som

Endast C-14 och Cs-l35 läcker, enligt SKBs beräkningar, bufferten iut genom en
årlig mängd ligger inom gränsintervallet för tillåtet inflöde till biosfären.som För
övriga radionuklider redan begränsningnärzonen utflödet välger till-en av som
godoser kravet förvaret endast fåratt obetydligt tillskott till detett inflödege av
naturliga radioaktiva till biosfärenämnen ändå sker grund ytligsom attav
berggrund vittrar.

Arbetet med SKB 91 gjordes för belysa hur olika modeller föratt beräkning av
grundvattenflödet fjärrzonen påverkade säkerheten. Trots detta syftegenom går det
inte få fram de dataatt redovisas i hur utflödetur som rapporten stort av ra-
dionuklider till biosfären blir i något de olika beräkningsfallen. Däremot finnsav
det fyllig redovisning frigörelsen radionuklider frånen bentoniten. Detav gårav
alltså inte utläsa SKB 91 hur effektivatt fjärrzonen barriärär förav radio-som
nuklidtransport. För få uppfattning dettaatt har istället data SKIen använtsom som
redovisar i SKI Projekt 90 tabellrapporten 4.9.2, tabell 6.2.1 kolumn "Output to
Far-Field och fig. 6.4.1-4 Ett urval dessa data har sammanställts i tabellav

Tabell Reduktionsfaktorer i berggrunden/fjärrzonen

Nuklid Halverings- Intag i Bq/år Maxvärde Maxvärde Reduk-
tid år nukliden utsläpp inflöde tions-av av av

till fjärmon till biosfär faktorisomger
0,1 mSv/år Bq/år Bq/år ñärrzon

Se-79 65 000 35 000 3 500 3 200 1,1
Tc-99 214 000 150 000 70 50 1,4
1-129 15 700 000 900 36 000 30 000 1,2
Cs-135 2 950 000 50 000 6 000 4 500 1,3
Pa-231 32 800 140 37 12 3
Np-237 2 140 000 900 0,6 0,06 10
Pu-239 24 100 400 5,3 0,075 70
Pu-240 3,5xl0"56 570 400 0,2 6000
Pu-242 376 000 400 2 0,1 20
Am-243 8x1047 370 500 3,5 4000



Några slutsatser

Både SKB och SKI kommer i sina beräkningar referensscenario med kap-ettav
selskada fram till mycket låga värden på utsläppen radionuklider redan iav nere
berget. baraDet C-14, l-129, Cs-135, Ra-226 Pa-231är och i någonsom av
beräkningarna kommer från i mängd det årsintagettillåtnanärzonen större änut
för individ. Utsläppsvärdena starkt beroende antaganden kapselskadansären av om
storlek och den bentonitens utsida står i kontakt med vattenförandearea som
sprickor.

Beräkningama har gjorts för kapsel skadats så tillträngtatt vattenen som
bränslet. Om fler kapslar skadas samtidigt blir utflödet till fjärrzonen i motsvarande
grad Stråldosema blir också motsvarande de skadadestörre. kapslamastörre ärom
placerade varandra i förvaret och de skadas ungefärnära samtidigt. I fallannatom
kan läckaget olika till biosfären och de utflödena komma vidvägar olikata största
tider. sådanaI fall inte Stråldosema i takt med antalet kapslar skadas.växer som

Enligt SKIs beräkningar kan fjärrzonens bidrag till isoleringen radionukliderav
från biosfären i det försummas för långlivade, sorberadenärmaste radio-svagt
nuklider Se-79, Tc-99, 1-129 och Cs-l35. Bidraget obetydligt för starkt sorbe-är
rade, långlivade radionuklider Np-237, Pu-239 och Pu-242. Pa-231 speciellärsom
i den meningen den nybildas i berget dotterprodukt till utläckt U-235.att ute som
Det endast starkt sorberade relativt kortlivade nukliderär Pu-240 och Am-243som

reduceras i fjärrzonen. Dessa nuklider kvarhålls dock såavsevärt väl desom av
tillverkade barriärema de inte kräver någon kompletterande barriär.att

Den relativt obetydliga skillnaden för sorberade, långlivade radionuklidersvagt
mellan utflödet år från bufferten och det totala inflödet biosfärentill årper per
sammanhänger med buffertens och bergets funktionssätt. I SKIs beräkning varierar
utflödet från Se-79, Tc-99, 1-129 Cs-135närzonen och endast mycket långsamt.av

ettOm tillförs grundvattnet i konstantämne, takt, i huvudsak följer medsom
grundvattnet och inte fastnar i berget och inte hinner sönderfalla under
transporttiden, så kommer det fram till biosfären i takt detsamma som
ursprungligen tillfördes grundvattnet. Skillnaden det kommer framär ochatt senare

det kommer fördelat mycket vattenvolym.att att störrevara en
Detta slag beräkningar, för säkerhetsanalys,görs med data ochgörsav som en

modeller inte skall underskatta riskerna, för skall på den säkraattsom man vara
sidan. I verkligheten kan bergets bidrag till säkerheten denstörre änvara
framräknade, det i praktiken omöjligt alla deär mätningargöra skulleattmen som
behövas för visa detta.att

Om buffertens barriäregenskaper försämras får fjärrzonen relativt störresetten
betydelse för säkerheten dess reella förmåga isolera radionuklidema frånattmen
biosfären påverkas inte. Det därförär avgörande betydelse för förvaringensav
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säkerhet buffertens initialt goda barriäregenskaper bevaras i såatt utsträckningstor
och så länge möjligt. Detta ställer krav på buffertens omgivning;närmastesom att
det bergparti där kapselgropen bonats gediget.är

Så länge bufferten fungerar beräknat blir fjärrzonens viktigaste bidrag tillsom
säkerheten späda den koncentration i grundvattnetatt radionuklidemaut kan hasom

de läckt bentoniten. Detnär endast i scenarierär utgår frånut eller leder tillur som
samtidig försvagning kapselns och bentonitens barriäregenskaperen av som

berggrunden kan få någon betydelse det gäller reduceranär inflödetatt av
radionuklider till biosfaren. Det därför viktigtär genomföra samladatt snarast en
scenarieanalys, och redovisa karaktären och sannolikheten för scenarierav som
innehåller olika former påverkan på de tillverkade ban-iäremas sarnfunktion.av
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KASAM

KASAM Statens råd för kämavfallsfrågor, inrättades år 1985 och är- nu en
fristående kommitté under miljödepartementet med uppgift utreda frågoratt om
kämavfall och avställning kämtekniska anläggningar ochom lämnaav att
regeringen och vissa myndigheter råd i dessa frågor. Regeringen har bemyndigat
chefen för Miljödepartementet KASAMs ordförandeatt utse och högst tio andra
ledamöter.

Ledamöterna oberoende sakkunskaprepresenterar inom olika områden av
betydelse för slutförvaringen radioaktivt avfall, inte enbart inom teknik ochav
naturvetenskap också inomutan ämnen etik, juridik och samhällsvetenskap.som

KASAMsI uppdrag ingår bl.a. Dir. 1992:72 redovisa sin självständigaatt
bedömning det för forsknings- och utvecklingsverksamhetav bl.a.program om-
slutförvaring kämbränsleanvänt de svenska kämkraftföretagenav som upprättar-

tredje år.vart

KASAM har för närvarande våren 1996 följande sammansättning:

Camilla Odhnoff ordf., f.d. landshövding, fil. dr, växtfysiologi
Olof Söderberg v.ordf., överdir., miljödep., fil. dr, Statskunskap
Göran Andersson, prof., KTH, elektriska energisystem
Karin Markides, prof., Uppsala universitet, kemi
Sören Mattsson, prof., Lunds universitet, radiofysik
Anneli Salo, f.d. avdelningsdir., Helsingfors, fil. lic., miljöstrålskydd
Rolf Sandström, prof., KTH, materialteknologi
Jimmy Stigh, prof., Göteborgs universitet, geologi
Anne-Marie Thunberg, redaktör, Sigtuna, teol. dr, etik
Lotta Westerhäll, prof. Göteborgs universitet, offentlig rätt

KASAMs sekreterare docent Tor Leifär Andersson

Expert KASAM civ. ing. Nils Rydellär tekniska frågor

ÃhagenKonsulter åt KASAM fil. dr Kjell Anderssonär och ing. Harald

KASAM, Miljödepartementet, STOCKHOLM103 33
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